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Resum  
 
La tesi doctoral “Ruptura del projecte parental i disposició dels 
preembrions” analitza els efectes del consentiment a les tècniques 
de reproducció assistida prestat en el marc d’un projecte parental. 
La tesi ofereix una resposta als conflictes que enfronten exesposos 
o exconvivents en relació al destí dels preembrions sobrants d’un 
cicle de fecundació “in vitro” iniciat durant la relació. Aquests 
conflictes constitueixen un grup de casos al voltant del qual no hi 
ha solucions legislatives que permetin als tribunals integrar el buit 
normatiu existent, o les que hi ha són incompletes, com posa de 
relleu a Espanya la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida. En els països del nostre entorn, el 
manteniment de les taxes de divorci en nivells elevats, unit a 
l’augment que any rere any experimenta el nombre de preembrions 
crioconservats, fan necessària una resposta jurídica per a aquests 
conflictes.  
 

 
Resumen  
 
La tesis doctoral “Ruptura del proyecto parental y disposición de 
los preembriones” analiza los efectos del consentimiento a las 
técnicas de reproducción asistida prestado en el marco de un 
proyecto parental. La tesis ofrece una respuesta a los conflictos 
que enfrentan a excónyuges o exconvivientes en relación al 
destino de los preembriones sobrantes de un ciclo de fecundación 
“in vitro” iniciado durante la relación. Dichos conflictos constituyen 
un grupo de casos alrededor del cual no hay respuestas 
legislativas que permitan a los tribunales integrar el vacío 
normativo existente, o las que hay son incompletas, como pone de 
relieve en España la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas 
de reproducción humana asistida. En los países de nuestro 
entorno, el mantenimiento de las tasas de divorcio en niveles 
elevados, unido al aumento que año tras año experimenta el 
número de preembriones crioconservados, hacen necesaria una 
respuesta jurídica para estos conflictos.  
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “(…) l’interès de cada part  
és del tot irreconciliable amb el de l’altra,  

ja que si es permet a la recurrent disposar dels preembrions,  
J serà forçat a ser pare,  

mentre que si J revoca el seu consentiment  
la recurrent no podrà ser mare genètica.  

En circumstàncies tan complexes com les del cas,  
qualsevol solució que adoptin les autoritats nacionals  

frustrarà totalment els interessos d’alguna de les parts  
que van accedir a la fecundació ‘in vitro’ (…)”. 

 
 
 

§73, Evans v. The United Kingdom (II),  
Gran Sala TEDH, 10.4.2007  
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INTRODUCCIÓ 
 
La tesi doctoral “Ruptura del projecte parental i disposició dels 
preembrions” analitza els efectes del consentiment a les tècniques 
de reproducció assistida (TRA) prestat en el marc d’un projecte 
parental, per tal d’oferir una resposta jurídica als conflictes sobre la 
disposició dels preembrions crioconservats, un cop aquest projecte 
es trenca per separació o divorci. Amb l’expressió “projecte 
parental” al·ludeixo a la iniciativa dirigida a tenir descendència que 
emprenen dues persones a partir del recurs a les TRA, 
independentment de la seva contribució genètica1.        
 
De les moltes qüestions que planteja el consentiment a les TRA, el 
treball es centra en els conflictes que enfronten exesposos o 
exconvivents en relació al destí dels preembrions sobrants d’un 
cicle de fecundació “in vitro” amb transferència embrionària 
(FIVTE) iniciat durant la relació. Aquests conflictes constitueixen un 
grup de casos al voltant del qual no hi ha solucions legislatives que 
permetin als tribunals integrar el buit normatiu existent, o les que hi 
ha són incompletes, com demostra a Espanya la Ley 14/2006, de 
26 de mayo, sobre técnicas reproducción humana asistida (BOE 
núm. 126, 27.5.2006). En els països del nostre entorn, el 
manteniment de les taxes de divorci en nivells elevats, unit a 
l’augment que any rere any experimenta el número de preembrions 
crioconservats en els centres de reproducció assistida, fan 
necessària una resposta jurídica concreta per a aquests conflictes.  
 

                                                 
 1 A Europa, ordenaments com el francès i el belga han recorregut a la 
noció de “projecte parental” en regular l’accés a les TRA i la filiació que en pot 
derivar. A França, el Code de la santé publique, a partir de la modificació 
introduïda per la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthi que (JORF 
7.8.2004), concep les TRA com una resposta a “la demanda parental d’una 
parella” (art. L2141-2). Aquest principi impedeix l’accés a les TRA a les dones 
soles i confirma la noció de projet parental que, com veurem, inspira la legislació 
francesa en matèria de TRA. A Bèlgica, l’article 2 f) de la Loi du 6 juillet 2007 
relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 
surnuméraires et des gametes (Moniteur belge, 17 Juillet 2007) considera “actor 
del projecte parental” a tota persona que pretén ser pare o mare a partir de 
l’accés a les TRA, amb independència de la seva contribució genètica a les 
gàmetes o als embrions. Fora d’Europa, des de l’any 2002 l’article 538 del Code 
Civil du Québec (1991) atorga un pes específic a l’existència d’un “projecte 
parental” pel qual una persona sola o amb la seva parella heterosexual o 
homosexual decideix tenir un fill a partir del recurs al material genètic d’un tercer 
aliè al projecte. Per tant, en el cas de Quebec l’aportació de les gàmetes per 
tercer no tan sols és una condició possible, sinó necessària per poder parlar de 
“projecte parental”.  
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El treball s’estructura en quatre capítols. El capítol primer situa els 
consentiments prestats per accedir a les TRA en el context 
particular de la infertilitat, les TRA i les decisions procreatives en 
general. El contingut concret dels consentiments legals prestats en 
el marc d’un projecte parental és objecte d’estudi en el capítol 
segon, que en distingeix els diferents efectes a partir de la 
regulació de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas 
reproducción humana asistida (LTRHA). L’objecte del treball, 
centrat en l’accés a les TRA en el marc d’un projecte parental, 
justifica que qüestions com la posició del donant anònim de 
gàmetes i el dret del fill a conèixer els seus orígens caiguin fora de 
l’abast d’aquest segon capítol. A partir de l’anàlisi de la LTRHA, el 
capítol tercer presenta els consentiments específics dirigits a la 
disposició dels preembrions crioconservats; la tècnica de la 
crioconservació; i els avantatges i principals inconvenients que 
planteja, amb especial atenció als derivats de les solucions 
inexistents o més aviat limitades que ofereixen la majoria 
d’ordenaments als conflictes sobre la disposició de preembrions en 
ocasió de la ruptura del projecte parental. El darrer capítol analitza 
a fons aquests conflictes, així com les diferents teories que s’han 
formulat per tal de donar-los resposta. A continuació, l’anàlisi dels 
casos resolts permet detectar els problemes més comuns a què 
s’enfronten els tribunals en absència de solucions legislatives que 
prevegin un destí específic per als preembrions en cas de ruptura 
del projecte parental. El capítol conclou amb una proposta 
adreçada a donar una solució normativa a aquests conflictes, que 
sigui el més respectuosa possible amb els interessos de les parts 
que van decidir crear i crioconservar els preembrions.  
 
L’anàlisi jurídica parteix de les respostes o manca de respostes en 
diversos ordenaments, alguns dels quals regulen les TRA, mentre 
que d’altres es poden qualificar d’ordenaments desregulats o 
“quasi-desregulats”. Dels primers, el treball parteix de la LTRHA, ja 
que la proposta formulada a la part final persegueix, en últim 
terme, perfeccionar la normativa vigent a Espanya. Entre els 
segons, les referències més habituals són als EE.UU., que és el 
país on fins ara s’han plantejat més conflictes sobre la disposició 
dels preembrions i on els tribunals han emprat els arguments més 
heterogenis per tal de resoldre’ls.  
 
La matèria objecte d’estudi precisa uns mínims coneixements 
sobre els processos biològics que envolten l’accés a les TRA i 
sobre els aspectes científico-tècnics del seu funcionament. Per 
aquest motiu, els arguments jurídics, la cita de legislació, 
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jurisprudència i literatura jurídica s’acompanyen sovint (en 
especial, en els capítols primer i tercer) de dades científiques, 
conceptes tècnics i estudis extrets de revistes de divulgació com 
The Lancet, Nature, Science, Human Reproduction i Fertility and 
Sterility.  
 
La matèria objecte d’estudi també obliga a realitzar una sèrie 
d’eleccions lingüístiques que, malgrat la seva aparent neutralitat, 
comporten una determinada opció. A efectes pràctics, el concepte 
“preembrió” comprèn els embrions anteriors al catorzè dia de 
desenvolupament, ja es tracti dels corporis, creats a partir del 
recurs a la reproducció sexual, o dels extracorporis, creats “in 
vitro”. Pel que aquí interessa, el terme al·ludeix als embrions “in 
vitro” que van ser crioconservats. L’opció per aquest terme en cap 
cas pretén ressaltar que el “preembrió” és una realitat 
ontològicament diferent de l’embrió, ja que a més de no existir 
unanimitat al respecte, la qüestió va més enllà de l’àmbit del 
treball.    
 
La irrellevància de la contribució genètica per a l’accés a les TRA 
explica que al llarg del treball es recorri amb més freqüència als 
conceptes culturals “pare” i “mare”, que als de “progenitor” i 
“progenitora”. Aquests darrers pressuposen una connexió genètica 
o biològica que no té per què existir en els primers2. D’altra banda, 
l’opció per l’expressió “fill genètic”, en detriment de l’expressió “fill 
biològic”, s’explica perquè el component genètic es refereix 
estrictament a la procedència de les gàmetes, mentre que el 
biològic pot fer referència a aspectes com la gestació, amb 
independència de la contribució genètica. Finalment, els criteris per 
a l’establiment de la filiació basats en la voluntat que es proposen 
en aquest treball justifiquen, en la mesura del possible, la 
substitució del terme “paternitat” pel més ampli i neutre “filiació”. 
                                                 

 2 En sentit estricte, “progenitor” i “progenitora” es refereixen a la persona 
que aporta les gàmetes, que pot ser un mer donant, mentre que “pare” i “mare” 
s’apliquen a qui exerceix la funció jurídico-social de tal, que no necessàriament ha 
de mantenir un vincle genètic amb el nascut. A Espanya, vegeu Francisco RIVERO 

HERNÁNDEZ, "La investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada 
de fecundación artificial", a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX. 
Problemática planteada por los avances científicos en materia de reproducción 
humana (II Congreso Mundial Vasco), Madrid, Trivium, 1988, pp. 141-170, a pp. 
156-157; Marina PÉREZ MONGE, La filiación derivada de técnicas de reproducción 
asistida, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002, pp. 59, 62-63 i 65; i José 
Luis LACRUZ BERDEJO, Francisco de Asís SANCHO REBULLIDA, Agustín LUNA 

SERRANO, Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, Francisco RIVERO HERNÁNDEZ, Joaquín 
RAMS ALBESA, Elementos de derecho civil. IV Familia, Madrid, Dykinson, 2008, 3a. 
ed., p. 300.  
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CAPÍTOL PRIMER 
L’ACCÉS A LES TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA  

 
1. Plantejament  
 
El capítol introdueix els conceptes utilitzats al llarg del treball i dóna 
notícia de la repercussió actual de la infertilitat i l’accés a les TRA. 
L’accés a les TRA es relaciona amb la protecció de les decisions 
procreatives, que troba els seus orígens en la jurisprudència del 
TS federal dels EE.UU. dels anys seixanta i setanta. Recentment, 
el TEDH també ha contribuït al desenvolupament de les decisions 
que tenen lloc dins l’àmbit de la procreació, a partir del dret a la 
vida privada i familiar.   
 
Des de la seva generalització a mitjans dels anys vuitanta, el 
recurs a les TRA ha experimentat un gran augment a nivell 
mundial. Com veurem, els factors que expliquen aquest augment 
no necessàriament obeeixen a una major incidència de la 
infertilitat. L’increment experimentat en el recurs a la FIVTE i a 
tècniques addicionals com la crioconservació de preembrions dóna 
raons per pensar que determinats conflictes que han començat a 
sorgir en aquest context esdevindran cada cop més freqüents. 
Aquest és el cas dels que tenen per objecte la disposició dels 
preembrions crioconservats en el marc d’un projecte parental, un 
cop aquest es trenca per la separació o el divorci de les parts.  
 
 
2. La infertilitat  
 
2.1. Concepte 
 
L’evidència que la reproducció només es pot predicar respecte de 
subjectes amb una eventual capacitat procreativa, ja sigui a través 
de la reproducció sexual o de TRA, porta a distingir en primer lloc 
entre esterilitat i infertilitat. Ambdós termes s’utilitzen sovint de 
forma indistinta i inexacta per al·ludir a la incapacitat per tenir fills3 

                                                 
3 Les definicions poden variar de forma substancial segons el seu ús 

demogràfic o mèdic, i l’idioma en què s’expressin. Vegeu: WHO, Infecundity, 
Infertility, and Childlessness in Developing Countries, 2004:  
http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/CR9/CR9.pdf (consultat el 25.5.2008).  
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i, en general, s’apliquen a una població formada per parelles que 
mantenen relacions sexuals sense utilitzar mètodes anticonceptius 
durant un període de temps determinat.  
 
Des d’un punt de vista mèdic, l’esterilitat indica la impossibilitat 
absoluta i irreversible de portar a terme la concepció, de vegades 
fins i tot a través de tractaments mèdics. Aquest seria el cas de la 
dona a qui han hagut d’extirpar els ovaris. La infertilitat, en canvi, 
és la dificultat per concebre o portar un embaràs a terme després 
de mantenir relacions sexuals sense utilitzar mètodes 
anticonceptius durant un període determinat. A diferència de 
l’esterilitat, en aquests casos la fecundació i desenvolupament de 
l’embrió o fetus són possibles4. Concretant una mica més podem 
distingir entre5:     
 

� Fecunditat � Capacitat per concebre i continuar amb 
l’embaràs més enllà del primer trimestre. Per contraposició, 
la infecunditat és defineix com la incapacitat d’assolir un 
naixement amb nascut viu.  

� Fertilitat � Possibilitat de concebre per cicle menstrual. En 
parelles joves sense problemes de salut, la probabilitat de 
concebre per cicle és típicament del 20 al 25%, i en un any 
és aproximadament del 90%6. El concepte s’usa sovint de 
forma indistinta amb “fecunditat”.  

                                                                                                               
Alguns estudis utilitzen el terme “infertilitat” per referir-se a “esterilitat”, mentre que 
designen la infertilitat amb el terme “subfertilitat”: J. PARSONS, “Assisted 
Conception: The State of The Art”, a D. EVANS (Ed.), Creating the Child. The 
Ethics, Law and Practice of Assisted Procreation, Martinus Nijhoff Publishers, The 
Hague / London / Boston, 1996, p. 15.  

4 Howard W. JONES III, Anne COLSTON WENTZ, Lonnie S. BURNETT, 
Novak’s Textbook of Ginecology, 11 ed., Baltimore, Williams & Wilkins, 1988, p. 
263; Rachel POLINGER-HYMAN, “Erecting Women: Contracting Parenthood from 
Marriage to Divorce”, 2 Houston Journal of Health Law and Policy 241, 2002, pp. 
244-245; James R. SCOTT, Philip J. DI SAIA, Charles B. HAMMOND, William N. 
SPELLACY (Eds.), Danforth’s Obstetrics & Gynecology, 8th Ed., Philadelphia, 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999, pp. 649 i ss.; SB JAFFE, R. JEWELEWICK, “The 
basic infertility investigation”, 56(4) F & S, 1991, pp. 599-613.  

5 Danforth’s, pp. 649 i ss.; THE NEW YORK STATE TASK FORCE ON LIFE AND 

THE LAW (NYSFLL), Assisted Reproductive Technologies. Analysis and 
Recommendations for Public Policy, April 1998, p. 10; Novak’s, cit., p. 263.  

6 Bradley J VAN VOORHIS, “In Vitro Fertilization”, 356(4) NEJM, Jan 25, 
2007, pp. 379 i ss.; i Planned Parenthood Health Centers:  
http://www.plannedparenthood.org/index.htm. En sentit similar, la Human 
Fertilisation and Embriology Authority britànica situa la possibilitat de concebre en 
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� Infertilitat � Dificultat per concebre o portar un embaràs a 
terme, tot i mantenir relacions sexuals sense anticoncepció 
de forma regular durant un cert període de temps. Es tracta 
d’una definició funcional que parteix d’un càlcul estadístic 
basat en la probabilitat acumulativa de concepció en una 
població normal de parelles que mantenen relacions 
sexuals sense utilitzar mètodes anticonceptius durant un 
període determinat que diversos organismes fixen en dos 
anys7. No obstant, d’acord amb la definició mèdica 
estàndard una parella és infèrtil si l’embaràs no es produeix 
després d’un any de relacions sexuals regulars sense 
utilitzar mètodes anticonceptius8. Aquesta darrera definició 

                                                                                                               
un mes entre el 20 i el 30%: HFEA Guide to Infertility and Directory of Clinics 
(HFEA 2007-2008), p. 6:  
http://www.hfea.gov.uk/docs/Guide2.pdf. Estudis anteriors presenten xifres 
similars: MR. SOULES, “The in vitro fertilization pregnancy rate: let’s be honest with 
one another”, 43 F & S, 1985, pp. 511-513; i OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESMENT 
(OTA), Infertility: Medical and Social Choices, USA Congress, 1988, p. 52: 
http://www.princeton.edu/~ota/disk2/1988/8822/8822.PDF 

7 WHO, “Infecundity, Infertility, and Childlessness...”, cit., p. 3. La Human 
Fertilisation and Embriology Authority britànica també fixa aquest període en dos 
anys [HFEA Guide to Infertility and Directory of Clinics (HFEA 2007-2008), p. 6 
(http://www.hfea.gov.uk/docs/Guide2.pdf)], com la Royal Comission on New 
Reproductive Technologies, creada pel Parlament de Canadà el 1989: Glenn 
RIVARD, Judy HUNTER, The Law of Assisted Human Reproduction, Ontario, 
LexisNexis – Butterworths, 2005, p. 4.  

8 La pròpia OMS de vegades ha utilitzat el criteri anual, com es desprèn 
de l’informe següent: Effy VAYENA, Patrick J. ROWE and P. David GRIFFIN (Eds.), 
Current practices and Controversies in Assisted Reproduction (Report of a 
meeting on “Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction” held at 
WHO Headquarters in Geneva, Switzerland 17–21 September 2001), Geneva, 
WHO, 2002, pp. 1-404 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/9241590300.pdf). Entre 
els organismes professionals i les associacions de fertilitat, també utilitzen aquest 
criteri The National Survey on Family Growth (NSFG), NYSFLL, cit. pp. 11-13; 
l’OTA, cit., p. 52; l’European Society of Human Reproduction and Embriology 
(ESHRE): http://www.ecit.info/codes/infertility_definition.htm; l’American Fertility 
Society (ara American Society for Reproductive Medicine: ASRM), 2006: 
http://www.asrm.org/Media/Practice/infertilitydef.pdf; i l’International Committee for 
Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART), una organització no 
governamental, relacionada amb l’ASRM i l’ESHRE, que recull i interpreta dades 
sobre l’ús de les TRA a nivell mundial [ZEGERS-HOCHSCHILD, NYGREN, ADAMSON, 
JACQUES DE MOUZON, LANCASTER, MANSOUR AND SULLIVAN, “The International 
Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART) glossary 
on ART terminology”, 86(1) F & S, July 2006].  
A la pàgina principal de la campanya anual de l’ASRM “Protect your fertility”  
(http://www.protectyourfertility.org/), iniciada el 2001, l’associació anuncia que la 
“infertilitat és una malaltia que afecta els òrgans reproductius d’homes i dones i 
que els impedeix portar a terme una de les funcions corporals més bàsiques, la 
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ha estat criticada pels que consideren que respon a 
l’interès del sector mèdic en escurçar el període entre la 
diagnosi de la infertilitat i l’inici del tractament, en especial 
tenint en compte que aproximadament la meitat de les 
parelles qualificades d’infèrtils sota la definició estàndard 
conceben de forma natural durant l’any següent9. Dintre del 
mateix concepte d’”infertilitat”, podem distingir entre 
infertilitat mèdica i estructural. La primera és la que 
s’adequa a la definició que s’acaba de donar, ja que és 
susceptible de diagnòstic a partir de proves mèdiques. En 
canvi, la infertilitat estructural es refereix a la incapacitat per 
concebre que tenen els individus que no formen part d’una 
relació heterosexual. Recentment també s’ha apuntat a la 
“infertilitat cultural”, que és la incapacitat per concebre que 
resulta dels costos d’accés a les TRA, de la discriminació o 
d’actituds socials i certes polítiques que només permeten 
fer ús de certes TRA o beneficiar-se del seu finançament 
públic a les parelles casades, a les persones de certa edat 
o a les que tenen sistemes d’assegurança determinats. 
Molts cops, com succeeix als EE.UU., els límits a l’accés a 
les TRA aparentment només basats en circumstàncies 
econòmiques, amaguen en realitat una sèrie de prejudicis 
relatius a qui hauria de poder reproduir-se10.  

� Esterilitat � Impossibilitat absoluta o permanent de 
concebre. La categoria inclou tant les persones que han 
patit intervencions dirigides a l’esterilització (com lligadura 
de trompes o vasectomia), com les persones estèrils com a 

                                                                                                               
capacitat de tenir fills. I tot i que 6.1 milions de persones (el 10% de la població en 
edat reproductiva) als EE.UU. són infèrtils, a diferència del càncer de pulmó o la 
SIDA, la població només és informada excepcionalment de la relació directa entre 
la seva conducta i la seva salut reproductiva. Aquest és l’objectiu d’aquest lloc 
web, esposar com pots evitar la infertilitat futura atenent al teu comportament 
actual”.  
Entre els autors, en aquesta línia vegeu VAN VOORHIS, cit., pp. 379 i ss.; J. 
PARSONS, a D. EVANS (Ed.), cit., p. 15; Danforth’s, cit., p. 649; Lawrence J. KAPLAN 
and Carolyn M. KAPLAN, “Natural Reproduction and Reproduction-Aiding 
Technologies”, a Kenneth D. ALPERN, The Ethics of Reproductive Technology, NY-
Oxford, OUP, 1992, pp. 19 i ss.; Novak’s, cit., p. 263.  

9 Emily JACKSON, Regulating Reproduction. Law, Technology and 
Autonomy, Oxford – Portland – Oregon, Hart, 2001, pp. 163-164, i 168 i ss.  

10 Naomi R. CAHN, Test Tube Families (Why the Fertility Market Needs 
Legal Regulation), New York and London, New York University Press, 2009, pp. 
134-135.  
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conseqüència d’una intervenció quirúrgica amb altres fins 
(endometriosi, tumors fíbrics o càncer).  

 
En l’ordenament jurídic espanyol, en la línia de la derogada Ley 
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas reproducción asistida 
(BOE núm. 282, 24.11.1988), la vigent LTRHA no defineix 
l’esterilitat ni la infertilitat11. Com la LTRA, la nova LTRHA utilitza 
els dos termes indistintament i es limita a al·ludir a l’esterilitat com 
a “problema” en el primer apartat de l’Exposició de Motius12.  
 
La OMS atorga a la infertilitat el tractament de malaltia13. Com la 
OMS, la majoria dels autors que defensen l’existència d’un dret a 
tenir fills configuren la infertilitat com a malaltia, tot i que la qüestió 
està molt discutida, en especial des dels corrents feministes. La 
definició de la infertilitat com a malaltia no és neutra, ja que 
planteja una sèrie de qüestions relacionades amb l’accés a les 
TRA i el seu finançament14.  

                                                 
11 D’acord amb la Disposició Derogatòria Única de la LTRHA, la seva 

entrada en vigor va suposar la derogació de la LTRA i de la Ley 45/2003, de 21 
de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida (BOE núm. 280, 22.11.2003).  

12 L’Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación “in 
vitro” y la Inseminación Artificial Humanas (“Informe Palacios”), aprovat pel Ple del 
Congrès dels Diputats el 10.4.1986, sí que definia la infertilitat (“Se denomina 
infertilidad a la incapacidad para concebir, si bien ésta puede ser una situación no 
definitiva”) i l’esterilitat (“es la incapacidad definitiva o irreversible para concebir, 
aunque en algunos casos esa imposibilidad natural puede corregirse por 
procedimientos médico-quirúrgicos”). Així mateix, l’informe qualificava 
ambíguament l’esterilitat com “una enfermedad, o consecuencia de una 
enfermedad, con sus componentes físico, psíquico e incluso social. Desde este 
punto de vista, cualquier procedimiento dirigido a remediarla, desaparezca o no la 
causa que la origina, debe ser entendido como una terapéutica” (p. 51) i 
considerava que havia de ser enfocada “como un proceso patológico, como una 
disfunción que debe ser objeto de tratamiento, sea éste curativo o sustitutivo (...)” 
(p. 53).  

13 Així es desprèn, entre altres, del seu informe de 2002 Current 
practices and Controversies in Assisted Reproduction (Report of a meeting on 
“Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction” held at WHO 
Headquarters in Geneva, Switzerland 17–21 September 2001), cit.  

14 D. Kelly WEISBERG, Susan Frelich APPLETON, Modern Family Law. 
Cases and Materials, Third Ed., New York, Aspen Publishers, 2006, p. 1126; 
Inmaculada DE MELO-MARTÍN, Making Babies: Biomedical Technologies, 
Reproductive Ethics, and Public Policy, Dordrecht / Boston / London, Kluwer 
Academic Publishers, 1998, pp. 146-148; i Elizabeth BARTHOLET, Family Bonds. 
Adoption, Infertility, and the New World of Child Production, Boston, Beacon 
Press, 1999, pp. 213-214. Segons la darrera, la definició de la infertilitat com a 
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Mentre que organismes representatius del sector mèdic qualifiquen 
expressament la infertilitat com una malaltia15, altres s’hi oposen tot 
afirmant que les TRA no deixen de ser un procediment electiu. A 
més, quan la infertilitat és d’origen masculí les TRA s’apliquen 
sobre dones fèrtils16. En aquesta línia també s’argumenta que la 
infertilitat és més un símptoma que una malaltia, i que pot obeir a 
causes psicològiques o desconegudes17. Així mateix, mentre que 
la infertilitat és per a molts causa de dolor i patiment, per a altres 
és quelcom desitjat, com posa de relleu el recurs a l’esterilització 
voluntària. Des dels corrents feministes, diversos autors denuncien 
que la presentació de la infertilitat com una malaltia és un producte 
de la medicina, la tecnologia i el comerç que actua com un 
instrument de control social que estigmatitza especialment les 
dones infèrtils18. Un altre argument contrari a qualificar la infertilitat 

                                                                                                               
malaltia i, per tant, el finançament públic de l’accés a les TRA afavoreix el recurs a 
aquestes tècniques en detriment de l’adopció.  

15 Les directrius de l’ASRM, publicades el 2006, configuren 
expressament la infertilitat com una malaltia: http://www.asrm.org/whatsnew.html 

16 Suzanne UNIACKE, “In Vitro Fertilization and the Right To Reproduce”, 
1:3 Bioethics 245, 1987. En el mateix sentit, a Espanya vegeu Margarita IGLESIAS 

PAIS, “Fundamentos jurídico-constitucionales de los derechos”, a Ascensión 
CAMBRÓN (Ed.), Reproducción asistida: promesas, normas y realidad, Trotta, 
Madrid, 2001, pp. 133-164, a p. 142.  

17 Mary WARNOCK: A Question of Life, The Warnock Report on Human 
Fertilisation & Embriology, Oxford (UK) & Cambridge (USA), Blackwell, 1985, p. 
10 (paràgraf 2.4 “in fine”); i “The Good of the Child”, 1:2 Bioethics 142, 1987. 
Vegeu també IGLESIAS PAIS, cit., p. 144; Carlos LEMA AÑÓN, Reproducción, poder y 
derecho, Madrid, Trotta, 1999, p. 180. 

18 Silvia TUBERT: Women Without a Shadow. Maternal Desire and 
Assisted Reproductive Technologies, London, Free Association Books, 2004, pp. 
87 i 136; i “How IVF Exploits the Wish to Be a Mother: A Psychoanalyst’s 
Account”, Genders 14, Fall 1992, 33-49, pp. 44-45. Vegeu també Maria MIES, 
“New Reproductive Technologies: Sexist and Racist Implications”, a Maria MIES & 
Vandana SHIVA, Ecofeminism, London & New Jersey, Zed Books, 1993; Christine 
CROWE, “Whose Mind Over Whose Matter? Women in vitro fertilisation and the 
development of scientific knowledge”, pp. 27-57, a p. 38, i Deborah Lynn 
STEINBERG, “The depersonalization of women through the administration of ‘in vitro 
fertilisation”, pp. 74-122, a p. 91, a Maureen MCNEIL, Ian VARCOE and Steven 
YEARLEY (Eds.), The New Reproductive Technologies, London, MacMillan, 1990; 
DE MELO, Cit, p. 189. Per una visió sociològica del pes d’aquest fenomen, a partir 
de les realitats egípcia i israeliana, respectivament, vegeu Marcia C. INHORN, 
“Global infertility and the globalization of new reproductive technologies: 
illustrations from Egypt”, Social Science & Medicine 56, 2003, i Carmel SHALEV 
and Sigal GOOLDIN, “The uses and misuses of in vitro fertilization in Israel: some 
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de “malaltia” parteix de la constatació que, en sentit estricte, les 
TRA no són mesures terapèutiques. Les TRA contribueixen a 
assolir un percentatge variable de gestacions però no “curen”, és a 
dir, no corregeixen les causes d’infertilitat, de manera que la 
parella que vol tenir més fills hi ha de recórrer de nou19. 
 
 
2.2. Causes  
 

                                                                                                               
sociological and ethical considerations”, Nashim: A Journal of Jewish Women’s 
Studies and Gender Issues, 2006, pp. 151-176, a p. 152:  
http://muse.jhu.edu/journals/nashim/v012/12.1shalev.html  

19 Amb caràcter general, vegeu Shaun D. PATTINSON, Medical Law and 
Ethics, London, Sweet & Maxwell, 2006, p. 240; Donald EVANS, “The Clinical 
Classification of Infertility”, a D. EVANS (Ed.), cit., pp. 47-63, a pp. 47-49; Margrit 
EICHLER, “Human Rights and the New Reproductive Technologies – Individual or 
Collective Choices?”, a Kathleen E. MAHONEY and Paul MAHONEY (Eds.), Human 
Rights in the Twenty-First Century: A Global Challenge, Dordrecht / Boston / 
London, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, pp. 875-887, a pp. 878-879, 887.  
A Espanya, vegeu Mª Jesús MORO ALMARAZ, Aspectos civiles de la inseminación 
artificial y la fecundación “in vitro”, Barcelona, Bosch, 1988, p. 68; C. Yolanda 
GARCÍA RUIZ – Carlos María ROMEO CASABONA (Dir.), Reproducción humana 
asistida: derecho, conciencia y libertad, Granada, Comares, 2004, pp. 244 i ss.; 
Itziar ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica de la medicina reproductiva. Derecho 
español y comparado, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2003, pp. 233, 259-261; 
IGLESIAS PAIS, cit., p. 144; LEMA AÑÓN, 1999, cit., pp. 290-291; Mª Luisa VEGA 

GUTIÉRREZ – Javier VEGA GUTIÉRREZ – Pelegrín MARTÍNEZ BAZA, Reproducción 
Asistida en la Comunidad Europea. Legislación y aspectos bioéticos, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1993, p. 43. Ara bé, altres autors s’han pronunciat 
expressament a favor de la configuració de la infertilitat com una malaltia i, per 
tant, han situat les TRA en l’àmbit de la medicina terapèutica: vegeu Ana DÍAZ 

MARTÍNEZ, “Las figuras contractuales en la reproducción asistida humana: especial 
estudio de la prestación de servicios de medicina reproductiva en centros 
privados”, a Ana DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), Régimen jurídico privado de la 
reproducción asistida en España: el proceso legal de reformas, Madrid, Dykinson, 
2006, (http://vlex.com/vid/376289); Josep EGOZCUE CUIXART, “Bioética y 
reproducción asistida”, a María CASADO (Ed.), Materiales de Bioética y Derecho, 
Barcelona, Cedecs, 1996, pp. 257-272, a p. 260 [materials actualitzats, revisats i 
completats pel mateix autor i sota el mateix títol a María CASADO (Comp.), Nuevos 
materiales de bioética y derecho, México, Fontamara, 2007, pp. 241-256]; i 
Eugenio LLAMAS POMBO, La responsabilidad civil del médico. Aspectos 
tradicionales y modernos, Madrid, Trivium, 1988, p. 383. Malgrat admetre que des 
d’un punt de vista tècnic les TRA no curen la causa d’esterilitat en tant que hi 
posen remei, CARCABA FERNÁNDEZ s’ha pronunciat a favor de la seva finalitat 
terapèutica en sentit ampli: vegeu María CARCABA FERNÁNDEZ, Problemas jurídicos 
planteados por las técnicas de la procreación humana, Barcelona, Bosch, 1995, p. 
66.  
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Des d’un punt de vista fisiològic, la infertilitat s’associa a 
disfuncions hormonals i anormalitats anatòmiques, congènites o 
adquirides, com p.e. l’obstrucció de les trompes de Falopi, que és 
la causa d’infertilitat més comuna entre les dones. Tradicionalment, 
la infertilitat s’ha vist com un problema associat a les dones, tot i 
que estudis epidemiològics i informes recents destaquen la 
incidència cada cop major de la infertilitat de factor masculí20. La 
majoria d’estudis de referència, basats en dades relatives a l’any 
2002, evidencien que els dos membres de la parella hi 
contribueixen en una proporció similar, encara que la infertilitat de 
factor femení segueix sent sensiblement superior, en especial en 
els països subdesenvolupats:  

 
El citat informe de la OMS Infecundity, Infertility, and 
Childlessness in Developing Countries advertia que en un 12,8% 
dels casos es diagnosticà un factor important en la dona, mentre 
que en l’home no existia cap causa demostrable, i en el 7,5% dels 
casos existia un factor rellevant en l’home sense causa 
demostrable en la dona. En la resta de casos, la causa de la 
infertilitat era mixta, o bé desconeguda.  
 
En aquesta mateixa línia, als EE.UU. The National Survey on 
Family Growth (NSFG) advertia que el percentatge d’homes 
d’entre 15 i 44 anys que patia algun problema d’infertilitat el 2002 
era del 7,6%, més baix que el de dones de la mateixa franja 
d’edat, que era del 12%21. En canvi, de les dades que aporta 
l’organització Planned Parenthood Health Centers es desprèn 
que en el 35-40% de les parelles la infertilitat és de factor femení, 

                                                 
20 MR DUDGEON and MC INHORN, “Men’s Influences on Women’s 

Reproductive Health: Medical Anthropological Perspectives”, 59 Social Science & 
Medicine, 2004, pp. 1379 i ss.; INHORN, cit., pp. 1839 i 1846; Abdallah s. DAAR, 
Zara MERALI, “Infertility and social suffering: the case of ART in developing 
countries”, a VAYENA, ROWE and GRIFFIN (Eds.), cit., p. 15; DE MELO, Cit, pp. 181-
182. Per la seva banda, la Guia a la Infertilitat de la Human Fertilization and 
Embriology Authority britànica, corresponent a 2007-2008, afirma que la “infertilitat 
es veu sovint com un problema femení, quan en realitat en gairebé un terç dels 
casos (32%) es deu a problemes masculins com la baixa producció d’esperma. La 
infertilitat de factor femení es pot basar en danys a les trompes de Falopi (16,7%), 
problemes ovulatoris (4,9%), endometriosi (3%) i condicions que afecten l’úter 
(0,3%). En alguns casos, es pot tractar d’una combinació d’ambdós factors (17%), 
i en altres casos (18,7%) no hi ha una causa identificable. Vegeu  
http://www.hfea.gov.uk/docs/Guide2.pdf (p. 6).  

21 Vegeu http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_026.pdf, p. 22. 
Les persones amb algun problema d’infertilitat es calculen en funció de les 
persones que van accedir a serveis d’infertilitat com consell mèdic, revisions, IA, i 
medicaments per a l’ovulació i cirurgia, entre d’altres. No s’inclou l’accés a FIVTE.  
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en el mateix percentatge és de factor masculí, i en el 20-30% dels 
casos és mixta22.  
 
A Espanya s’apunta que les causes d’infertilitat són compartides 
en la mateixa mesura per l’home i la dona23, i en l’accés a 
determinats tractaments fins i tot s’aprecia una major incidència 
de les de factor masculí24.  

 
Les causes d’infertilitat femenina són múltiples i es poden localitzar 
en qualsevol dels trams de l’aparell genital, ja es tracti dels ovaris, 
les trompes de Falopi, l’úter o la vagina, tot i que les dues primeres 
són les més freqüents. En l’home, les causes més freqüents 
d’infertilitat s’expliquen per absència d’esperma (azoospèrmia) o 
per la seva escassetat o qualitat insuficient (oligospèrmia).  
 
En funció del seu origen, les principals causes d’infertilitat es 
poden classificar en dos grups. El primer inclouria les alteracions 
que comporten un obstacle físic o bioquímic a què les gàmetes, 
ben constituïdes i madures, es puguin trobar, reconèixer i, amb 
això, induir mútuament l’activació requerida per a la fecundació. En 
aquest grup es troben, p. e., la infertilitat de factor tubàric, que és 
la més freqüent, o la deguda a les característiques del moc cervical 
que produeix i secreta el coll uterí, que es pot convertir en un 
obstacle perquè els espermatozous arribin a l’úter. El segon grup 
comprèn les causes d’infertilitat basades en alteracions de les 
característiques de les gàmetes. En la infertilitat masculina, les 
causes que incapaciten o disminueixen substancialment la 
capacitat de fecundació dels espermatozous poden ser un dèficit 
en la producció (oligospèrmia), una disminució en la mobilitat 
(astenospèrmia), o una proporció elevada d’espermatozous 

                                                 
22 http://www.plannedparenthood.org/index.htm.  
23 Així, en el 20% dels casos les causes d’infertilitat es troben en tots dos 

membres de la parella, en un 40% en l’home i en el 40% restant en la dona: 
“Cada año nacen 7.000 niños por técnicas de reproducción asistida en España. 
Extremadura, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla carecen de centros públicos de 
fertilidad”, El Pais 29.3.2007, p. 49 (edició impresa). L’article cita com a font l’INE, 
tot i que també es basa en les dades presentades pel president de la SEF el 
28.3.2007. 

24 Així, l’any 2006 les causes més freqüents d’infertilitat en les parelles 
que van accedir a alguna de les diverses modalitats de FIV-ICSI van ser les de 
factor masculí (32,7%), seguides de les de factor tubàric/femení (26,4%) i causes 
mixtes (23,3%): vegeu SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD: “Registro FIV-ICSI de la 
Sociedad Española de Fertilidad. Año 2006” (Informe estadístico final), gener 
2009, pp. 1-31, a p. 8 (http://www.registrosef.com/index.asp?opc=2#).  
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immadurs (teratospèrmia). En la infertilitat femenina, a més de la 
causada per defectes en la qualitat dels òvuls, la immaduresa de 
l’òvul incapacitat per a la fecundació es pot produir per factors que 
regulen el funcionament ovàric. En els casos d’infertilitat per 
deficiències en les gàmetes, l’aplicació de la FIVTE s’associa amb 
un nombre més elevat d’avortaments espontanis25.  
 
Entre les principals causes d’infertilitat, els defectes o disfuncions 
d’espermatozous representen un 30%; la manca d’ovulació 
(amenorrea o oligomenorrea), normalment deguda a pèrdua de 
pes per trastorns alimentaris i a exercici excessiu, en representa el 
25%; en un 20% dels casos es tracta de dany tubàric per infecció, i 
en el 25 % restant la causa de la infertilitat és desconeguda o 
idiopàtica. Altres causes secundàries que poden contribuir a la 
infertilitat són l’endometriosi, que provoca danys estructurals 
tubàrics o ovàrics, i que és causa d’infertilitat en un 5% dels casos, 
en la mateixa proporció que el fracàs o poca freqüència de 
relacions sexuals; i els defectes o disfunció del moc cervical 
representen un 3% de les altres causes d’infertilitat. Altres causes 
d’infertilitat que es donen en percentatges inferiors són les 
anormalitats uterines (p.e., fibromes), la tuberculosi genital (poc 
habitual en països desenvolupats) i les malalties generals 
debilitants, que també són poc freqüents26.   

 
Estudis recents de la OMS posen de relleu que la càrrega de la 
infertilitat es comparteix de forma desigual per raons biològiques i 
socials. En la majoria de països la infertilitat té més sovint un 
origen femení27. Les raons socials també influeixen en les causes 
d’infertilitat, ja que en els països subdesenvolupats és major la 
incidència de problemes tubàrics i, en general, d’infertilitat deguda 
a malalties infeccioses28. 
  

Junt amb les causes femenines, masculines i mixtes o 
multifactorials, existeixen casos d’infertilitat idiopàtica, que és 

                                                 
25 Natalia LÓPEZ MORATALLA y María J. IRABURU ELIZALDE, Los primeros 

quince días de una vida humana, Pamplona, EUNSA, 2004, pp. 82-83.  
26 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, 8ª ed., México D.F., 

McGraw-Hill Interamericana, 2005 (traducció al castellà de la versió original en 
anglès, 9a. edició de 2003: Félix GARCÍA ROIG y Jorge ORIZAGA SAMPERIO), p. 724.  

27 Mahmoud FATHALLA, “Current challenges in assisted reproduction”, a 
VAYENA, ROWE and GRIFFIN (Eds.), cit., p. 10.  

28 WHO, Recent advances in medically assisted conception, Report of a 
WHO Scientific Group, WHO, Geneva, 1992, p. 16.  
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aquella sense causa aparent o d’origen desconegut i que 
s’observa entre el 15 i el 25% de les parelles infèrtils29. En alguns 
d’aquests casos, en especial quan afecten a parelles joves, s’opta 
per no tractar la infertilitat, ja que al voltant de la meitat de les 
parelles que no conceben en un any ho fan en el transcurs de dos 
anys, i un 70-80% ho aconsegueixen en cinc anys30.  
 
La maternitat a edats cada cop més avançades, provocada en part 
per la incorporació massiva de la dona al món del treball i per la 
difusió dels mètodes anticonceptius, es configura com una nova 
causa d’infertilitat qualificada d’”infertilitat social”31 .  
 
 
2.3. Incidència en la població   
 
2.3.1. Problemes de la quantificació de les dades  
 

Un dels majors obstacles a què ens enfrontem en estudiar la 
infertilitat i els aspectes que s’hi relacionen és la dificultat d’aportar 

                                                 
29 La infertilitat sense causa aparent es pot explicar per causes 

psíquiques i altres causes, com alteracions orgàniques, de les glàndules 
suprarrenals o tiroidea, malalties greus i obesitat o aprimament extrem, que poden 
alterar el funcionament ovàric. L’exercici excessiu i l’anorèxia acostumen a afectar 
l’ovulació i la producció d’espermatozous. En gairebé un 10% de les parelles que 
accedeixen a les TRA no es troba cap causa física o metabòlica que els impedeixi 
tenir fills, per la qual cosa en un 5% dels casos la infertilitat s’associa a factors 
psicològics i es pot curar espontàniament. Així mateix, també són molt importants 
els antecedents socials i l’estil de vida de la parella, ja que moltes de les 
condicions de la societat contemporània, com la contaminació ambiental, 
l’obesitat, el tabaquisme, l’abús d’alcohol o l’estrès diari es veuen com a possibles 
causes d’infertilitat. També s’apunta a l’increment de la promiscuïtat que resulta 
en malalties de transmissió sexual, i a l’efecte imprevisible de l’extensió d’alguns 
mètodes de control de la natalitat. Font: Danforth. Tratado de Obstetricia y 
Ginecología, cit., p. 725. 

30 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., p. 732.  
31 Ellen HARDY, Maria Yolanda MAKUCH, “Gender, infertility and ART”, a 

VAYENA, ROWE and GRIFFIN (Eds.), cit., p. 272. A Espanya, ALKORTA ha destacat la 
generalització de la maternitat a edats superiors als 30 anys. Segons l’autora, 
aquest fenomen requereix una resposta més encaminada a conciliar la vida 
laboral i familiar que a fomentar l’accés a les TRA: Itziar ALKORTA IDIAKEZ, “Los 
derechos reproductivos de las españolas. En especial, las técnicas de 
reproducción asistida”, Derecho y Salud, Vol. 11, Nº 2, 2003, pp. 169, 171-172. 
En termes similars es pronuncià a “Donación de óvulos”, El Pais 28.3.2006: 
http://www.elpais.com/articulo/salud/Donacion/ovulos/elpsalpor/20060328elpepisa
l_4/Tes     
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dades concloents. Aquest fenomen s’explica en primer lloc perquè 
la infertilitat es tendeix a mantenir oculta i per la manca 
generalitzada d’organismes reguladors, la qual cosa dificulta la 
verificació de les dades aportades. En segon lloc, la definició 
d’infertilitat es basa en una informació sobre el comportament 
sexual de les parelles que no té per què ser real, ja que 
prescindeix d’aspectes com la freqüència de les relacions32. En 
tercer lloc, atès que les dades s’obtenen a partir d’estadístiques de 
població, de forma agregada una parella que no vol tenir fills pot 
ser computada entre les infèrtils33. A més, les diferents categories 
d’infecunditat, infertilitat i esterilitat impedeixen aportar una 
definició clara al respecte, i l’arbitrarietat dels criteris de diagnòstic 
provoca que sovint els especialistes considerin infèrtil una 
proporció substancial de persones que, sense tractament, podria 
concebre. Aquest factor encoratja l’ús d’aquestes tècniques de per 
si econòmicament costoses i, en conseqüència, predisposa la 
població a la seva cobertura pública34.  
 
D’altra banda, múltiples factors variables en funció de les 
poblacions controlades influeixen en la infertilitat, amb la qual cosa 
les estimacions dels percentatges de parelles infèrtils respecte de 
la població difereixen de forma substancial entre els països i, en 
funció dels autors dels estudis i dels criteris emprats, fins i tot 
dintre d’un mateix país35. A més, l’augment aparent en el nombre 

                                                 
32 En aquest sentit, la definició generalment admesa d’infertilitat com a 

dificultat per a concebre, malgrat mantenir relacions sexuals sense utilitzar 
mètodes anticonceptius de forma “regular” durant un any no especifica què s’ha 
d’entendre per relacions sexuals regulars: vegeu DE MELO-MARTÍN, p. 147.  

33 Així l’informe de la OMS Infecundity, Infertility, and Childlessness..., 
cit., adverteix dels biaixos existents. Una anàlisi comprensiva requereix dades 
sobre l’estat civil, l’abstinència sexual, la freqüència dels coits, l’ús 
d’anticonceptius, i l’absència i presència de la parella durant tot el període. Als 
EE.UU., l’informe més recent de la NSFG adverteix dels mateixos inconvenients:  
http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_026.pdf.  
En el mateix sentit, l’”Informe Warnock” que precedí la HFEA (1990) ja advertia 
que no hi havia estadístiques acurades disponibles, com també de què la 
proporció no informava de les parelles que dintre d’aquest percentatge escollien 
voluntàriament no tenir fills: WARNOCK, cit., 1985, pp. 8 i 13. 

34 DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 148-154; i JACKSON, 2001, cit., pp. 162-163.  
35 CENTERS FOR DISEASE, CONTROL AND PREVENTION (CDC) - U.S. 

Department of Health and Human Services, Assisted Reproductive Technologies 
Success Rates, National Summary and Fertility Clinic Reports 2004, December 
2006: http://www.cdc.gov/ART/ART2004/index.htm (p. 2). Per a les dades 
actualitzades, vegeu: http://www.cdc.gov/ART/ART2004.  
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de parelles infèrtils pot resultar de les millores en el diagnòstic de 
la infertilitat36.  
 
En un altre ordre de coses, el canvi d’actitud vers la infertilitat, que 
cada cop es percep més com una patologia que s’ha de tractar que 
com un estigma o quelcom a amagar, ha esdevingut un factor més 
a tenir en compte37.  
 
2.3.2. Xifres  
 
Les dades més recents a nivell mundial apunten a què la infertilitat 
afecta a una de cada set parelles, el que representa 
aproximadament el 14% del total i suposa un lleuger increment 
respecte d’anys anteriors38. En funció del grau de 
desenvolupament de cada país, les taxes varien de menys del 5% 
en els països més desenvolupats, a més del 30% en els països 
subdesenvolupats39.  
 
A Espanya, l’EM de la LTRA de 1988, d’acord amb dades 
aportades a la Comissió d’Estudi del Congrés, situava l’índex 
d’infertilitat entre el 10 i el 13% de les parelles. L’EM de la LTRA 
2006 es limita a fer referència al “amplio número de parejas 
aquejadas por esta patología”, sense precisar les xifres concretes, 
i el MSC no publica entre les seves estadístiques sanitàries cap 
dada relativa a les taxes d’infertilitat ni a l’ús de les TRA a 
Espanya. No obstant, les dades més recents publicades sobre 

                                                 
36 KAPLAN and KAPLAN, a ALPERN, 1992, Cit, pp. 19 i ss.   
37 LEMA AÑÓN, 1999, pp. 180 i ss. 
38 Vegeu Guide to Infertility and Directory of Clinics de la Human 

Fertilisation and Embriology Authority britànica (2007-2008), p. 6: 
http://www.hfea.gov.uk/docs/Guide2.pdf. Fa uns quants anys s’apuntava a un 
10%: VAN VOORHIS, cit., pp. 379 i ss. A la mateixa proporció ja al·ludia l’“Informe 
Warnock”, previ a la HFEA (1990) britànica, pp. 8 i 13. Estudis similars apuntaven 
a què entre el 8 i el 12% de parelles experimentaven algun tipus d’infertilitat: 
INHORN, cit., p. 1839.  

39 DAAR, MERALI, “Infertility and social suffering...”, a VAYENA, ROWE and 
GRIFFIN (Eds.), cit., p. 15. Moltes de les parelles infèrtils viuen en països en vies 
de desenvolupament sense serveis per al tractament de la infertilitat: VAYENA, 
ROWE and GRIFFIN (Eds.), cit., p. x. En regions com l’Àfrica subsahariana s’estima 
que més d’una de cada tres parelles és infèrtil: REPRODUCTIVE HEALTH OUTLOOK 
(RHO). Overview and lessons learned. Infertility:  
www.rho.org/html/infertility_overview.html 
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natalitat, infertilitat i ús de les TRA apunten que en l’actualitat a 
Espanya hi ha unes 800.000 parelles amb problemes d’infertilitat40. 
 
Als EE.UU., on les dades disponibles són majors i més recents, la 
infertilitat afecta una de cada set parelles, aproximadament el 14% 
de les parelles41. Així mateix, com adverteix l’informe de 2004 dels 
Centers for Disease Control and Prevention del Departament de 
Salut dels EE.UU. el 7% dels matrimonis amb la dona en edat 
reproductiva que no van utilitzar mètodes anticonceptius durant un 
any tampoc van aconseguir un embaràs42.  
 
 
3. Les tècniques de reproducció assistida 
 
3.1. Concepte i classes  
 
Al llarg dels anys seixanta la proliferació dels mitjans 
anticonceptius va desvincular per primer cop sexualitat i 
procreació, fent possible la primera sense la segona. A partir dels 
setanta les TRA van permetre que aquesta dissociació es produís 
en sentit invers, és a dir, fent possible la reproducció humana 
sense relacions sexuals entre els progenitors43. Les TRA es van 
                                                 

40 El Pais, cit., “Cada año nacen 7.000 niños...”. Per la seva banda, 
l’informe de la Comissió Especial que elaborà la LTRA (1988), en base a dades 
del Ministeri de Sanitat i Consum de 1984, de l’INE i de la Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas de 1980, afirmava que hi havia entre 580.000 i 
790.000 parelles estèrils.  

41 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, p. 723. El 1998 
s’estimava que afectava el 17% de les parelles, la qual cosa motivà un augment 
de la demanda de TRA: Janna C. MERRICK and Robert H. BLANK, Reproductive 
Issues in America, Santa Barbara – Denver- Oxford, ABC-CLIO, 2003, p. 37.  

42 CDC, cit., http://www.cdc.gov/ART/ART2004/index.htm, pp. 1-558. Des 
de l’any 1995, amb motiu de l’aprovació pel Congrés dels EE.UU. de la “Fertility 
Clinic Success Rate and Certification Act” el 1992, els CDC treballen junt amb 
l’ASRM i la SART en la publicació anual d’aquestes dades a nivell nacional.  

43 En general, ens referirem a totes les tècniques enumerades en aquest 
apartat com a tècniques de reproducció assistida, en lloc d’utilitzar la terminologia 
“reproducció artificial”, ja que la distinció natural-artificial és controvertida. Assumir 
que els nous tractaments mèdics contra la infertilitat són “artificials” implica 
concedir un pes excessiu a les reivindicacions morals que jutgen socialment els 
serveis de reproducció assistida: Martyn EVANS, cit., pp. 132-141. A Espanya, 
abans de l’entrada en vigor de la LTRA, alguns autors ja es van pronunciar en 
contra d’aquesta terminologia, mostrant-se partidari d’anomenar les tècniques 
“assistides o induïdes”, ja que per molt que la unió entre les gàmetes masculina i 
femenina es produeixi a partir de la intervenció mèdica, la fecundació sempre té 
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començar a practicar en els humans a mitjans dels anys setanta 
amb una sèrie d’experiments que tenien per objecte la recuperació 
o extracció d’òvuls, la fertilització “in vitro” amb ús de mitjans 
millorats de cultiu, així com la transferència de zigots o 
preembrions a l’úter. Els primers cicles de TRA es van portar a 
terme sense utilitzar medicaments relacionats amb la fertilitat, com 
els inductors de l’ovulació. Al llarg d’aquest primer període es van 
anar desenvolupant tecnologies cada cop més sofisticades per 
controlar el procés d’ovulació de la dona per cicle, fins que l’any 
1978 va néixer a Oldham (Anglaterra) Louise Brown, el primer 
nascut viu per mitjà de la fecundació “in vitro” amb transferència 
embrionària (FIVTE)44.  
 
En sentit propi, les TRA comprenen tots els tractaments o 
procediments consistents en la unió de gàmetes i que, per tant, 
impliquen l’extracció quirúrgica dels òvuls dels ovaris de la dona i 
la seva combinació amb esperma amb el fi d’assolir un embaràs45. 
D’acord amb aquesta definició, són TRA la FIVTE, la transferència 
intratubàrica de gàmetes (GIFT), la transferència intratubàrica de 
zigots (ZIFT), la transferència tubal d’embrions (TET), la 
inseminació tubal transuterina (TUTI), la manipulació de gàmetes i 
la injecció intracitoplàsmica d’esperma (ICSI)46. Les quatre 
darreres són derivacions de la FIVTE, en funció de si la tècnica es 
porta a terme amb gàmetes, zigots o preembrions, la qual cosa 
dependrà de la fase de fertilització en què es troba el material 
genètic, o de si ja es troba en fase embrionària. Totes aquestes 
tècniques s’han desenvolupat a partir de la possibilitat de 
crioconservació de gàmetes i preembrions.  
 

                                                                                                               
lloc de forma natural: vegeu LLAMAS POMBO, cit., pp. 383-384; Arturo MERINO 

GUTIÉRREZ, “Los consentimientos relevantes y las técnicas de reproducción 
asistida”, a VV.AA., La Filiación a finales del Siglo XX…, cit., pp. 417-432, a p. 
420. 

44 Els propis metges del Departament de Ginecologia i Obstetrícia de 
l’Hospital General d’Oldham i del Laboratori de Fisiologia de la Universitat de 
Cambridge que van fer possible aquest naixement en van deixar constància a: 
P.C. STEPTOE, R.G. EDWARDS, “Birth after the reimplantation of a human embryo”, 
The Lancet, Vol. 312, Issue 8085, 12.8.1978, p. 366.  

45 Danforth’s, cit., pp. 658 i ss.; glossari de l’informe dels CDC, 2004, p. 
511. 

46 Els acrònims d’aquestes tècniques es mantenen en la seva 
terminologia científica anglosaxona, que és la més estesa.  
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D’acord amb una interpretació basada en la contraposició entre 
“natural” i “artificial”, les TRA són totes les que substitueixen una o 
més fases del procés de reproducció que s’inicia a partir de 
relacions sexuals47. Aquesta interpretació explica per què l’annex 
de la LTRHA, a més de la FIVTE, la ICSI i la GIFT, també inclou la 
inseminació artificial (IA) o dipòsit d’esperma prèviament tractat en 
el laboratori dins l’úter, a través del cèrvix i mitjançant una cànula:  
 

Sota el títol “Técnicas de reproducción asistida”, la part A de 
l’Annex de la LTRHA enumera les següents: “1. Inseminación 
artificial. 2. Fecundación in Vitro e inyección intracitoplásmica de 
espermatozoides con gametos propios o de donante y con 
transferencia de preembriones. 3. Transferencia intratubárica de 
gametos.”. 

 
L’esperma pot ser fresc o pot haver estat crioconservat amb 
nitrogen líquid a una temperatura inferior als -296º C. En aquests 
casos, per evitar que els espermatozous cristal·litzin o es danyin 
com a conseqüència de les baixes temperatures, l’esperma es 
tracta amb un líquid estabilitzador. Un cop crioconservat, conserva 
intacta la seva potencialitat per fecundar i és suficient exposar-lo a 
temperatura ambient durant un temps determinat perquè es 
descongeli.  
 
La IA és la tècnica més similar a la fecundació fisiològica, ja que la 
fecundació de l’òvul per l’espermatozou a la trompa de Falopi té 
lloc de forma natural. És la tècnica més habitual en els casos 
d’infertilitat per factor masculí lleu o quan la dona sola accedeix a 
les TRA. La IA pot ser heteròloga o heterònoma, amb esperma de 
donant (IAD), o homòloga, amb esperma de la parella (IAP). La 
IAD, menys freqüent, s’utilitza en els casos d’esterilitat de l’home 
parella de la mare o quan hi accedeix la dona, sola o amb parella 
homosexual. D’altra banda, la IAP, més comú, s’aconsella en 
aquells casos en què l’home pateix oligospèrmia que impedeix la 
concepció a través d’una relació sexual normal, o bé quan l’home o 
la dona són fèrtils però no poden tenir relacions sexuals completes 

                                                 
47 En aquesta línia: Weldon E. HAVINS and James J. DALESSIO, “The ever-

widening gap between the science of artificial reproductive technology and the 
laws which govern that technology”, 48 DePaul L. Rev. 825, 1999, pp. 833-834; i 
Demetrio NERI, “Child or Parent Oriented Controls of Reproductive 
Technologies?”, a D. EVANS (Ed.), cit., pp. 145-154, a p. 154. 
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per algun factor físic o psicològic48. La IAP amb esperma 
crioconservat està particularment indicada en aquells casos en què 
l’home pateix una malaltia greu que molt probablement en 
determinarà l’esterilitat, com succeeix amb el càncer i els 
tractaments mèdics de quimioteràpia i radioteràpia per tal de curar-
lo49.  
 
Per tal de portar a terme la IA s’escullen els espermatozous més 
actius, que s’injecten al coll uterí de la dona en el període fèrtil. Els 
espermatozous es dirigeixen a través de l’úter cap a les trompes 
de Falopi, on té lloc la fertilització. L’òvul fertilitzat, ara anomenat 
zigot, es trasllada a través de les trompes a l’úter i s’implanta a les 
parets uterines.  
 
Tradicionalment, la FIVTE es començà a utilitzar per combatre la 
infertilitat de factor femení associada a problemes tubàrics i, en 
particular, a l’absència o oclusió de les trompes de Falopi50. Com 
indico en les dades relatives a les taxes d’accés a les TRA, junt 
amb la ICSI o en combinació amb ella, és la tècnica més utilitzada 
en l’actualitat. Els seus dos riscos més importants són la síndrome 
d’hiperestimulació ovàrica (SHO) i la gestació i part múltiple51. Els 
processos d’extracció dels òvuls (laparoscòpia i guia per ultrasò) 
també comporten un cert risc d’infeccions, hemorràgies, trauma 
ovàric i lesions intrapèlviques52.  
 

Les pacients sotmeses a estimulació ovàrica tenen un major risc 
de presentar SHO, ja que l’administració de dosis elevades de 
determinades hormones per a l’ovulació fa que es desenvolupin 
múltiples fol·licles que poden provocar un gran creixement dels 

                                                 
48 A Espanya, d’acord amb dades de 2006 els cicles d’IAP representava 

el 80,5% del total de cicles d’IA iniciats, enfront del 19,5% dels d’IAD: SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE FERTILIDAD, “Registro de Inseminaciones (IAC-IAD) de la SEF. Año 
2006” (Informe estadístico final), gener 2009, pp. 1-17, a p. 3  
(http://www.registrosef.com/index.asp?opc=2#). 

49 Herminia CAMPUZANO TOMÉ, Julio CARBAJO GONZÁLEZ, Aurora GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ, “Aspectos jurídicos de las nuevas técnicas de fecundación”, AC Nº 6, 
1985, pp. 293-294.  

50 James R. SCOTT, Ronald S. GIBBS, Beth Y. KARLAN, Arthur F. HANEY 
(Eds.), Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, 8ª ed., México D.F., 
McGraw-Hill Interamericana, 2005. No obstant, pels riscos que implica la FIVTE, 
la generalització del seu ús de a un nombre creixent de patologies reproductives 
ha estat objecte de crítiques: DE MELO-MARTÍN, p. 113. 

51 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, p. 749. 
52 DE MELO-MARTÍN, cit., p. 87.  



CAPÍTOL PRIMER. L’ACCÉS A LES TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA 
 
 

 

 30 

ovaris o la formació de quists ovàrics. L’anterior pot causar dolor 
abdominal agut, ascitis per ruptura dels quists, hipovolèmia, xocs 
i, en casos greus, trastorns tromboembòlics. La SHO pot 
aparèixer en TRA diferents de la FIVTE que precisen 
l’administració d’hormones per afavorir l’estimulació ovàrica, com 
pot ser el cas de la IA, ja que molt poques inseminacions es 
realitzen per cicle espontani53. A nivell mundial, la freqüència del 
SHO s’estima en un 0,8%54.  

 
D’altra banda, l’accés a TRA desemboca en una taxa més 
elevada d’embarassos múltiples. L’any 1999 aquests embarassos 
van representar el 37% del total de naixements per TRA als 
EE.UU. Un 84% d’aquests embarassos eren de bessons i un 16% 
de trigèmins o més. La baixa taxa d’implantació per preembrió, 
que se situa entre el 10 i el 25%, determina que molts cops se’n 
transfereixi més d’un a l’úter. A més de problemes greus de salut, 
en alguns casos les gestacions multifetals poden ocasionar la 
mort de la mare o dels fetus. Ara bé, a nivell mundial s’observa 
que el 2002 el percentatge de transferències de quatre o més 
preembrions va disminuir respecte de l’any 2000, al temps que 
augmentà la proporció de transferències d’un sol preembrió. 
Aquest factor ha permès que la proporció de parts múltiples de 
bessons i trigèmins es vagi reduint55. Com veurem en el capítol 

                                                 
53 A Espanya el 2006 els cicles d’IAP van ser estimulats en el 98,9% dels 

casos, i els d’IAD en el 89,5% dels casos, és a dir, només un 1,1% d’IAP i un 
10,5% d’IAD ho van ser per cicle espontani: vegeu SEF, “Registro de 
Inseminaciones...”, cit., p. 4.  

54 ICMART, “World Collaborative Report on Assisted Reproductive 
Technology, 2002”, HR, Vol.24, No.9, 2009, pp. 2310-2320  
(http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/9/2310), a p. 2316. En aquest punt, 
l’informe es basa en les dades aportades el 2002 per 34 països de tots els que 
formen part de la mostra, les taxes de SHO dels quals variaven del 0,3 al 6,6%. 
L’informe de l’ICMART resulta de les dades subministrades per 1.563 centres de 
53 països, 134 centres i cinc països més que en l’informe previ relatiu a l’any 
2000. Cal notar que diversos països amb molta densitat de població, com la Xina, 
Pakistan o Indonèsia, no van subministrar dades. L’informe parteix de la hipòtesi 
que l’accés a les TRA és menys freqüent en aquests països i que contribueix 
aproximadament a un 10-20% del total d’accés mundial a les TRA, per la qual 
cosa s’estima que l’informe cobreix el 60-70% de l’accés mundial a les TRA.   
A Espanya, aproximadament un 0,47% dels cicles de FIV-ICSI desemboquen en 
SHO. En el cas de la IA aquest percentatge baixa al 0,17%: vegeu SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE FERTILIDAD: “Registro FIV-ICSI...”, cit., p. 29; i “Registro de 
Inseminaciones...”, cit., p. 16.  

55 Informe ICMART 2009, cit., pp. 2316 i 2319. Dades publicades el 
2007, que prenien com a base 57 països, afirmaven que la transferència de dos 
preembrions o “double-embryo transfer” (DET) ha esdevingut l’estàndard a la 
pràctica en la majoria de països, amb la consegüent reducció dels naixements de 
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tercer, l’avenç en la crioconservació de preembrions té un paper 
destacat en aquest procés, ja que evita que s’hagin de transferir a 
l’úter d’un sol cop tots els preembrions obtinguts en un cicle de 
FIVTE.  
 

Un cicle de TRA està constituït per tots els tractaments que 
condueixen a la fertilització de l’òvul. En el cas de la FIVTE, el cicle 
s’inicia a partir de la subjecció de la dona a estimulació ovàrica 
(amb l’administració durant aproximadament catorze dies de 
medicaments de contingut hormonal inductors de l’ovulació) i 
monitorització56. Quan l’òvul ja és prou madur es procedeix a la 
punció i a la seva recuperació o extracció per laparoscòpia o guia 
per ultrasò57. L’òvul extret es mescla amb l’esperma en una placa 
de Petri i es fertilitza en el laboratori, on es cultiva el preembrió o 
preembrions que es transfereixen a l’úter a través del cèrvix dintre 
en un termini aproximat de quaranta-vuit hores. La durada total 
d’aquest procediment comprèn un interval d’aproximadament dues 
setmanes, que es considera un únic cicle de tractament. Si 

                                                                                                               
trigèmins: Howard W. JONES, Jr., Jean COHEN, Ian COOKE, and Roger KEMPERS 
(Eds.), “IFFS Surveillance 07”, F & S, Vol. 87, Sup. 1, April 2007, S19:  
http://www.iffs-reproduction.org/documents/Surveillance_07.pdf  
(consultat el 31.1.2010).  
A Espanya, d’acord amb dades de la SEF relatives a 2006, en el 53,7 % dels 
casos de FIVTE es van transferir dos preembrions per cicle, en el 23,8 % se’n van 
transferir tres, i en el 22,6 % només un: vegeu SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD: 
“Registro FIV-ICSI...”, cit., p. 11. Junt amb aquesta tendència, la premsa ha 
recollit recentment els lents avenços científics per seleccionar els preembrions de 
més qualitat, que motiven que la xifra de parts múltiples derivats del recurs a les 
TRA encara sigui elevada. Les darreres investigacions estudien la possibilitat 
d’anàlisi del metabolisme dels preembrions i altres mètodes, que permetrien 
determinar-ne la qualitat sense danyar-los i que suplirien mètodes més invasius 
com la biòpsia o els estudis genètics: Jaime PRATS, “Los embriones, de uno en 
uno. La fecundación asistida busca la fórmula de evitar partos múltiples - La 
última vía investigadora persigue dar con el mejor óvulo fecundado tras estudiar 
su metabolismo”, El País, 3.11.2009:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/embriones/elpepusoc/20091103elpepisoc
_1/Tes  

56 El diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana, el Diccionari 
Enciclopèdic de Medicina i el de l’IEC no defineixen el terme “monitorització” ni el 
verb “monitoritzar”, d’ús freqüent en la pràctica de TRA. No obstant, el diccionari 
de la Real Academia Española el defineix com “Observar mediante aparatos 
especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza 
para detectar posibles anomalías.” (www.rae.es).  

57 DE MELO-MARTÍN, cit., p. 88.  
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després d’aquest procediment no s’assoleix un embaràs o es 
produeix un avortament caldrà iniciar un nou cicle de FIV58.  
 
La FIVTE augmenta la taxa d’embaràs en parelles amb infertilitat 
severa causada per factor masculí, com l’oligospèrmia greu. Com 
a tractament primari de la infertilitat per factor masculí menys greu, 
la FIVTE ofereix la taxa d’èxit més elevada per cicle de qualsevol 
de les TRA. En l’actualitat, la FIVTE també és especialment 
eficient en parelles amb infertilitat inexplicable o idiopàtica.  
 
En cas d’endometriosi, infertilitat de factor masculí o infertilitat 
idiopàtica, la tècnica més utilitzada és la GIFT. Tant la GIFT com la 
ZIFT comprenen un procediment addicional, consistent en una 
minilaparotomia o laparoscòpia abdominal, una intervenció 
quirúrgica que permet col·locar les gàmetes o zigots a les trompes. 
Aquest procediment addicional comporta, però, cert risc i un cost 
addicional inherent que determina que totes les parelles escullin 
virtualment la FIVTE. Tot i això, per raons religioses, algunes 
parelles prefereixen la GIFT perquè la fecundació té lloc a les 
trompes de Falopi i no al laboratori59. 
 
Alguns procediments de FIVTE, en especial quan la infertilitat és 
de factor masculí i s’associa a oligospèrmia severa, comprenen la 
ICSI, a través de la qual s’injecta directament un espermatozou al 
citoplasma d’un òvul, la qual cosa augmenta les probabilitats de 
concebre60. Aquesta tècnica va revolucionar el tractament contra la 
infertilitat en homes amb oligospèrmia o azoospèrmia, i el seu 
índex d’èxit s’aproxima a la taxa d’embaràs amb la FIVTE 
convencional per factors no masculins.  
 
Tot i que excepcionalment l’embrió es pot dipositar a les trompes a 
través de laparoscòpia abdominal, la TET és el procediment pel 
qual un preembrió, fresc o congelat, es diposita directament a l’úter 
a través del cèrvix mitjançant una cànula, pel mateix procediment 
que s’introdueix l’esperma en la IA. Aquest darrer procediment, 
més directe, no necessita anestèsia i gairebé no comporta cap risc 
d’infecció, a diferència dels procediments per laparoscòpia61. Els 
                                                 

58 Informe CDC, 2004, cit., p.4. 
59 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., pp. 730 i 733, 735-

736.  
60 VAN VOORHIS, Cit., i Informe CDC, 2004, cit., p. 3. 
61 HAVINS - DALESSIO, cit., p. 834.  
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preembrions frescos es poden transferir fins a sis dies després de 
la fecundació, tot i que la majoria es transfereixen als tres dies. Per 
a la transferència d’embrions frescos s’escullen els de tres dies de 
major qualitat62.  
 
 
3.2. Accés i taxes d’èxit  
 
3.2.1. Problemes de la presentació de les dades  
 
Un dels majors obstacles que sorgeixen en estudiar la infertilitat i 
els aspectes que s’hi relacionen és la manca de dades, així com la 
manca de criteris uniformes per fer-ne una valoració objectiva. En 
moltes ocasions, les dades no es corresponen amb la realitat 
perquè els resultats s’expressen a partir de criteris diferents.  
 
Atès que les TRA persegueixen en últim terme el naixement d’un 
nen, les taxes d’èxit s’haurien de mesurar d’acord amb aquest 
criteri, és a dir, segons si la gestació ha portat al resultat d’un 
nascut viu per cicle iniciat. La inclusió de tots els cicles iniciats en 
la taxa d’èxit, amb independència del seu progrés, es considera 
apropiada perquè representa la càrrega que la receptora suporta 
durant el tractament. D’altra banda, si la taxa d’èxit incorpora el 
percentatge de nascuts vius, hauria d’explicitar els casos de parts 
múltiples, que són més freqüents en embarassos assolits a través 
d’aquestes tècniques63. Les taxes d’èxit també haurien de distingir 
la seva incidència en funció dels grups d’edat de les receptores64. 
A més, haurien de diferenciar entre el nombre de preembrions 
transferits per punció i el nombre de preembrions finalment 
fecundats, a més del percentatge de dones que ni tan sols van 
poder arribar a la fase de punció perquè es determinà que la 

                                                 
62 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., pp. 745-746.  
63 Per aquest motiu, tant l’OMS com l’ESHRE i els autors que recentment 

s’han pronunciat sobre la qüestió suggereixen que el criteri més adequat per 
mesurar la taxa d’èxit de les TRA és el d’un nascut viu per cicle iniciat, criteri que 
es defineix com a “BESST” (Birth Emphasizing a Successful Singleton at Term): 
Jason K. MIN, Sue A. BREHENY, Vivien MACLACHAN, David L. HEALY, “What is the 
most standard of success in assisted reproduction? The singleton, term 
gestations, live birth rate per cycle initiated: the BESST endpoint for assisted 
reproduction”, HR 2004; 19(1), pp. 3-5.  

64 Diego LÓPEZ DE LERA, “Estudio de la información estadística sobre 
reproducción humana asistida en España (1993-1998)”, a CAMBRÓN (Ed.), cit., pp. 
91-132, a pp. 100-102; DE MELO-MARTÍN, cit ., pp. 172-173.  
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tècnica no els era aplicable o perquè no van respondre 
adequadament al tractament hormonal, a l’estimulació ovàrica, o 
aquesta es va haver de suspendre perquè la recuperació d’ovòcits 
o algun altre procediment no va tenir èxit65. 
 
A l’anterior s’afegeix la dificultat d’actualitzar les dades sobre ús i 
taxes d’èxit de les TRA. Resulta complex aportar dades 
completament actualitzades, ja que abans que es puguin calcular 
les taxes d’èxit de les TRA basades en el nombre de naixements 
vius desconeixem si cada embaràs derivat de l’ús de TRA 
desembocarà efectivament en un naixement. D’aquesta manera, 
les clíniques poden informar de les dades anuals completes, com a 
molt aviat, a finals de l’any en què es va iniciar la TRA en qüestió. 
En qualsevol cas, cal esperar nou mesos fins que es produeixi el 
naixement, i a partir d’aquest moment les taxes d’èxit s’acostumen 
a revisar diversos cops abans de la seva publicació definitiva66.  
 
La manca de control extern i el fet que en general ens trobem en 
un àmbit poc regulat també dificulta que les dades publicades es 
puguin considerar plenament fiables. A nivell europeu, de tots els 
països que van aportar les seves dades el 2003 per a l’informe de 
l’ESHRE, comptaven amb un registre nacional Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Finlàndia, França, 
Holanda, Islàndia, Macedònia, Noruega, Regne Unit, Suècia i 
Suïssa. A Espanya no existeixen registres oficials encarregats de 
recollir les dades, de manera que els resultats publicats per 
associacions privades o públiques a partir de les dades 
proporcionades per cada centre no donen notícia dels resultats 
globals obtinguts en tots els centres que les practiquen67.  

 
A la data de finalització d’aquest treball, el Govern encara no ha 
promulgat el Reial Decret pel qual s’ha de regular la constitució, 
organització i funcionament d’un Registre d’activitat dels centres i 
serveis de reproducció assistida. Aquest mandat, que es troba en 
l’article 22 LTRHA, ja es contemplava en l’article 22 de la Ley 
45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 

                                                 
65 TUBERT, 2004, cit., p. 212; DE MELO-MARTÍN, cit ., pp. 172-173.  
66 Informe CDC, 2004, p. 5. Vegeu també la pàgina de la Human 

Fertilisation and Embriology Authority britànica: 
 http://www.hfea.gov.uk/en/979.html#success_rates  

67 Entre d’altres, lamenten aquesta situació ALKORTA, Regulación 
jurídica..., cit., 2003, pp. 49 i ss.; i LÓPEZ DE LERA, Cit., a CAMBRÓN (Ed.), cit., pp. 
95-97, 100 i 119.  
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35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida (BOE núm. 280, 22.11.2003). Un cop creat aquest 
registre, l’article 23 LTRHA obliga els centres que practiquin TRA 
a subministrar la informació precisa, per al seu funcionament 
adequat, a les autoritats encarregades68.  

 
L’any 1998 la Comissió Nacional de Reproducció Humana 
Assistida (CNRHA), un òrgan col·legiat permanent i consultiu 
dependent del Ministeri de Sanitat i Consum, portà a terme una 
enquesta amb escàs valor informatiu, ja que tenia caràcter 
voluntari69. La manca de dades oficials sobre el tipus de cicles 

                                                 
68 La DF 3a. de la LTRA de 1988 establia que el Govern, en el termini 

d’un any des de la promulgació de la Llei, regularia la creació i organització d’un 
registre nacional informatitzat de donants de gàmetes i preembrions amb fins de 
reproducció humana. Els Decrets de desenvolupament de la LTRA ja ordenaren a 
l’anterior MSC la creació de diversos registres centralitzats, que s’havien de nodrir 
amb la informació subministrada per les CC.AA. Es tracta del Registre de Centres 
i Serveis Sanitaris relacionats amb les TRA i del Registre d’Indicadors d’Activitat. 
Només el primer, a partir de la Direcció General de Salut Pública del MSC de la 
qual depèn publica amb una periodicitat qüestionable dades sobre els centres. 
Les darreres van ser publicades el febrer de 2003. Per la seva banda, l’article 21 
LTRHA ordena la creació d’un registre nacional de donants, també adscrit al 
MSC. Aquest registre, que ha de funcionar a partir de les dades proporcionades 
per les CC.AA., tampoc s’ha creat. Un dels majors problemes que planteja la seva 
absència és la dificultat de centralitzar el control del compliment de la prohibició 
que l’aportació de gàmetes per un mateix donant pugui conduir al naixement de 
més de sis fills (art. 5.7 LTRHA), ja que els centres no creuen les dades entre ells. 
L’octubre de 2009 diversos mitjans es van fer ressò del nou compromís del MSC 
per a solucionar de forma imminent aquest buit. A aquest fi, el MSC encarregà 
una comissió d’experts la redacció d’un Decret que articulés l’existència d’un 
registre centralitzat de donants d’esperma i òvuls: Quim MONZÓ, “Y usted ¿por 
qué no es donante?. La actual falta de existencias que hay en los bancos de 
semen se da en el mundo entero”, lavanguardia.es, 9.10.2009: 
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091009/53800608809/y-usted-
por-que-no-es-donante.html. Sembla que aquest registre estarà disponible al llarg 
del 2010: vegeu C. LÓPEZ, “El registro de semen y óvulos estará listo en 2010”, La 
Vanguardia, 10.11.2009, p. 31 (versió paper), i Jaime PRATS, “Un registro evitará 
la donación sin control de semen y óvulos. Sanidad tarda dos décadas en 
garantizar que un mismo donante no tenga más de seis hijos – Es una exigencia 
legal para frenar la endogamia y el negocio”, El País, 10.11.2009:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/registro/evitara/donacion/control/semen/o
vulos/elpepisoc/20091110elpepisoc_4/Tes;  

69 CNRHA, I Informe Anual, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
1998. Accessible a través de la pàgina de la SEF:  
http://nuevo.sefertilidad.com/documentos/legislacion/documentos/Legislacion9.pdf 
La CNRHA va ser creada pel Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el cual 
se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (BOE núm. 70, 
22.3.1997), per tal d’orientar sobre la utilització de les TRA, col·laborar amb 
l’Administració pel que fa al funcionament dels centres i informar amb caràcter 
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que s’apliquen a cada centre i sobre els resultats obtinguts també 
evita que es coneguin els índexs exactes d’activitat de les 
clíniques espanyoles, amb l’excepció de Catalunya, que compta 
amb el FIVCAT.NET70. La manca de dades obliga a recórrer a les 
fonts extraoficials, entre les quals destaquen les estadístiques 
anuals que elabora la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), 
l’entitat privada que integra la major part dels centres de fertilitat 
públics i privats espanyols. La SEF va habilitar el 1992 un registre 
nacional de TRA que té caràcter voluntari. Les seves 
estadístiques, per tant, només recullen l’activitat dels centres 
col·laboradors amb el registre de la SEF i acreditats pel MSC71.  

                                                                                                               
preceptiu però no vinculant per a l’autorització de determinades tècniques. Atès 
que l’aprovació de la LTRHA obrí la possibilitat de practicar noves TRA, el paper 
assessor de la Comissió es va veure reforçat pel Real Decreto 906/2007, de 6 de 
julio, por el que se modifica el Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que 
se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (BOE núm. 178, 
26.7.2007). El 15.1.2010 el Consell de Ministres aprovà un nou Reial Decret que 
derogava el RD 415/1997, pel qual es creà la CNRHA. El nou Reial Decret pretén 
dotar la Comissió d’una estructura més àgil que permeti un funcionament més 
eficaç i una major rapidesa en l’anàlisi i presa de decisions. A partir del mateix, el 
nombre de vocals de la Comissió passa de 23 a 17, i tant el Ple com la Comissió 
Permanent Tècnica es poden constituir i adoptar acords per mitjans electrònics. 
Informació extreta de la pàgina web del Consell de Ministres: 
http://www.la-
moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100115.htm#Reproduc
ci%C3%B3nHumana (consultat el 15.1.2010).  

70 Les darreres dades analitzades són de l’any 2005 i han estat 
publicades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el de 
2008:http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1934/fivcat2005.pdf  
El Departament de Salut va iniciar l’any 1994 un registre de l’activitat dels centres 
que aplicaven TRA a Catalunya. Amb l’objectiu de recollir dades d’aquest procés 
de manera individual, l’any 1999 es va començar a desenvolupar un nou registre 
de reproducció humana assistida, que va concloure amb un primer informe amb 
dades relatives a 2001. El sistema de recollida de dades està basat en una xarxa 
de comunicació a través d’Internet que permet la connexió de tots els centres de 
TRA de Catalunya amb el Departament de Sanitat, per tal de subministrar les 
dades del procés assistencial que efectua una persona en sotmetre’s a una TRA 
en algun dels centres catalans per portar a terme aquestes tècniques. Les dades 
aportades s’han de relativitzar, ja que els centres declarants que consten a 
l’annex de cada informe són uns 25 per any, mentre que segons les dades 
publicades el febrer de 2003 pel Ministeri de Sanitat i Consum a Catalunya hi 
havia un total de 41 centres autoritzats de TRA:  
http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/centroReproHu
mAsist.hm 

71 Cal tenir en compte que les dades no són del tot concloents. El 2004 hi 
havien col·laborat 84 centres públics i privats, que cobrien aproximadament el 
70% de les intervencions. Segons les darreres dades publicades el gener de 
2009, l’any 2006 havien participat a les enquestes sobre IA 130 centres del total 
dels 193 acreditats a Espanya, la qual cosa representava aproximadament un 
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Finalment, en les societats industrialitzades el major recurs a les 
TRA també es pot explicar per la disminució de la natalitat i, amb 
ella, de la població, per factors diferents de la pròpia infertilitat. 
Així, la legalització de l’avortament i l’acceptació social de la família 
monoparental han disminuït en alguns països la disponibilitat de 
nens per a adoptar. Aquests factors, units a la preferència pel “fill 
genètic”, podrien explicar l’augment que s’observa en el recurs a 
les TRA72. 
 
L’anàlisi conjunta de les dades que es presenten a continuació, en 
especial pel que fa a accés a les TRA, taxes d’èxit i nombre de 
centres que les practiquen, evidencia que aquests indicatius 
augmenten any rere any, al temps que augmenta l’edat de les 
receptores. Ara bé, pels diferents factors enumerats en aquest 
apartat, la major demanda de les TRA no s’ha d’atribuir 
necessàriament a un augment de la infertilitat73.  
 
3.2.2. Xifres 
 
a) A nivell mundial  
 
El 2002 el total de cicles de TRA iniciats a nivell mundial es situava 
al voltant dels 601.243, el que representava un increment del 
25,6% respecte de l’any 2000. Per la seva banda, el número de 
nascuts a través d’aquestes tècniques se situava entre els 219.000 
i 246.000. En comparació amb les dades mundials per a l’any 2000 
s’observava un gran increment en el número de cicles iniciats, i un 
lleuger increment pel que fa a les taxes de part. Els EE.UU. 
segueix sent el país que informa d’un nombre més elevat de cicles 

                                                                                                               
67% del total (un 59,4% a Catalunya). Pel que fa a les enquestes relatives a FIV-
ICSI, el total de centres participants era de 107 sobre 189, la qual cosa representa 
aproximadament un 57% del total (a Catalunya, un 53,1%). Vegeu SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE FERTILIDAD: “Registro FIV-ICSI...”, cit.; i “Registro de 
Inseminaciones...” , cit. Pels centres catalans que formen part de la SEF, vegeu:  
http://nuevo.sefertilidad.com/charts/centers.php  

72 JAFFE, JEWELEWICK, cit., pp. 559-613; i VEGA –VEGA – MARTÍNEZ, cit., p. 
38. En els capítols tercer i quart subratllo la importància que s’ha vingut atribuint 
als vincles genètics en la formació de llaços familiars i els seus orígens.  

73 Els experts coincideixen en què la demanda pels serveis d’infertilitat ha 
incrementat de forma substancial des dels anys setanta, amb independència que 
ho hagi fet la incidència de la infertilitat: Michael H. SHAPIRO, Roy G. SPECE, Jr., 
Rebecca DRESSER, Ellen WRIGHT CLAYTON, Bioethics and Law. Cases, materials 
and problems, St. Paul –MN, Thomson-West, 2003, p. 621.  
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iniciats per any, seguit d’Alemanya i França. A nivell regional, la 
contribució més important és la d’Europa. Pel que fa a la 
disponibilitat de les TRA en general, aquesta varia de dos cicles 
per milió d’habitants (Equador) als 3.688 d’Israel. Pel que fa a 
l’edat de les receptores, la proporció de dones de 40 anys o més 
grans representava aproximadament el 14,2% del total, molt 
similar a l’any 200074.  
 
Amb independència de la causa de la infertilitat, el tractament que 
condueix a la taxa més elevada d’embaràs per cicle és la FIVTE 
(29,1%)75. Des que s’utilitzà amb èxit per primer cop el 1978, s’ha 
produït un increment remarcable en el nombre de cicles de FIVTE 
arreu del món i és el mitjà a partir del qual es produeix un de cada 
50 naixements a Suècia, un de cada 60 a Austràlia i un de cada 
80-100 als EE.UU.76.  
 
b) Europa: especial atenció a Espanya i Catalunya 
 

L’any 1998 van néixer a Europa uns 40.000 nens concebuts 
mitjançant TRA, el que representava l’1,3% del total dels 
naixements en aquest continent77. D’acord amb les dades del 
darrer informe mundial de l’ICMART, per regions Europa 
encapçala la pràctica de TRA, ja que el 2002 s’hi iniciaren el 56,4% 
del total de cicles de TRA de què hi ha constància78.  
 
Les dades més recents de què disposem a nivell europeu són de 
l’any 2003 i es recullen en el setè informe anual de l’ESHRE. En 
relació a l’any 2002, s’observa un increment del 13% en el recurs a 
les TRA. Dels 365.103 cicles iniciats, 132.932 corresponen a 
FIVTE. La taxa d’embaràs per FIVTE se situa entre el 25 i el 

                                                 
74 Informe ICMART 2009, cit., pp. 2310-2320.  
75 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., p. 733: basat en 

dades obtingudes el 1998 per la SART.   
76 VAN VOORHIS, cit.  
77 K.G. NYGREN and A. NYBOE ANDERSEN, “Assisted reproductive 

technology in Europe, 1998. Results generated from European registers by 
ESHRE. The European IVF-monitoring programme (EIM), for the European 
Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE)”, Report publicat a 
16(11) HR 2459, 2001: http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/16/11/2459.  

78 Informe ICMART 2009, cit., p. 2314.  
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30%79, tot i que les dades són molt variables en funció de l’edat de 
la receptora80.  
 
A Espanya, d’acord amb dades de l’ESHRE el 2003 es van portar 
a terme un 4,7% del total de cicles iniciats a Europa. Durant el 
2006 unes 30.000 parelles espanyoles de les aproximadament 
800.000 que patien algun problema d’infertilitat van accedir a les 
TRA, la qual cosa equival a un 3,8%. Aquesta xifra comprèn 1.500 
dones soles, que ja representen el 5% del total de casos d’accés a 
les TRA81.  
 
Pel que fa a les taxes d’èxit, es calcula que només en el 30% dels 
casos en què es recorre a les TRA s’aconsegueix un embaràs, al 
que s’ha de restar el percentatge d’avortaments naturals, amb la 
qual cosa la taxa final d’èxit se situa al voltant del 25%82. D’acord 
amb les dades de l’ESHRE, el percentatge de parts com a 
conseqüència de l’ús de les TRA, i en particular de FIV-ICSI, se 
situa entre el 13 i el 16%83. Els naixements conseqüència de les 
TRA representen a Espanya un 1,5% del total, és a dir, uns 7.000 
dels 470.000 naixements que van tenir lloc durant el 200684.  

                                                 
79 A. NYBOE ANDERSEN, V. GOOSSENS, L. GIANAROLI, R. FELBERBAUM, J. DE 

MOUZON and K.G. NYGREN, “Assisted reproductive technology in Europe, 2003. 
Results generated from European registers by ESHRE”, HR, pp. 1–13: 
http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/dem053v1.pdf (informe preliminar 
publicat el 30.4.2007). Pel que fa a 2001, es cita el mateix percentatge 
d’embarassos: Natalia LÓPEZ-MORATALLA, “La discusión bioética sobre la 
reproducción humana asistida; aspectos biológicos”, a Carlos PÉREZ DEL VALLE 
(Dir.), Legislación sobre Reproducción Asistida: Novedades, Madrid, CGPJ, 2007, 
pp. 11-60, a pp. 23-24 (amb cita de l’Informe de l’ESHRE sobre TRA a Europa, 
publicat el 2005 al núm. 20 d’HR, pp. 1158-1176).  

80 Així, la HUMAN FERTILISATION AND EMBRIOLOGY AUTHORITY britànica 
estimava que el 2005 la taxa d’èxit de la FIVTE era del 29,6% en dones de menys 
de 35 anys; 23,6% en dones entre 35 i 37 anys; 18,2% entre 38 i 39 anys; 10% 
entre els 40 i 42 anys; 3,2% entre 43 i 44 anys; i 0,8% en dones de més de 44 
anys: http://www.hfea.gov.uk/en/979.html#How_likely_am_i_to_get  

81 El Pais, cit., “Cada año nacen 7.000 niños...”, p. 49.  
82 Segons dades del 2006 publicades per la SEF, el percentatge 

d’embaràs és sempre superior quan s’utilitza la tècnica combinada de FIV-ICSI: 
així, si la FIVTE condueix a una taxa d’un 28,7% d’embarassos per cicle i la ICSI 
a un 28,8%, la combinació d’ambdues tècniques assoleix un 36,8%. Vegeu: SEF, 
“Registro FIV-ICSI...”, cit., p. 18.  

83 NYBOE ANDERSEN, GOOSSENS, GIANAROLI, FELBERBAUM, DE MOUZON and 
NYGREN, cit.: http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/dem053v1.pdf.  

84 Exactament 481.102. Vegeu la nota de premsa de l’INE, Movimiento 
Natural de la Población. Datos provisionales 2006, 3.7.2007:  
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Per edats, la franja en què es recorre amb més freqüència a la 
FIVTE, a la ICSI o a una combinació d’ambdues tècniques és la de 
les dones entre 35 i 39 anys. Aproximadament el 80% de les 
dones que segueixen algun d’aquests tres tractaments tenen entre 
30 i 40 anys85.  
 
D’acord amb les dades del Ministerio de Sanidad y Consumo 
publicades el febrer de 2003, aleshores hi havia a Espanya 203 
centres de reproducció assistida autoritzats i homologats, en 
compliment del RD 413/1996. D’aquests centres, 38 eren públics i 
165 privats. Per CC.AA., Catalunya era la que en concentrava un 
major nombre (41), seguida d’Andalusia (40) i de Madrid (34). En 
relació al tipus d’autorització del centre i del servei sanitari prestat, 
a Espanya hi havia 126 centres autoritzats per a la pràctica de la 
FIVTE i banc de preembrions, 180 per a IA, 52 amb banc de 
semen i laboratori, 88 amb laboratori de capacitació espermàtica i 
38 per a estimulació ovàrica i recuperació d’oòcits86.  
 
A Catalunya, d’acord amb les dades del registre FIVCAT.NET, 
l’accés a les TRA va seguir augmentant el 2005, en la línia dels 
anys anteriors. Per a totes les tècniques, la taxa d’embarassos 
clínics per 100 transferències va ser del 37,1%. El 2004 i 2003 la 
mateixa taxa havia estat, respectivament, del 36,6% i 36,1%. La 
TRA més usada a Catalunya va ser la ICSI (68,7%), que augmentà 
lleugerament respecte del 2004 (67,5%). La segona més usada va 
ser la combinació de FIV-ICSI, amb un 16,8% respecte al 15,4% 
de l’any anterior. En darrer lloc se situa la FIVTE convencional, en 

                                                                                                               
http://www.ine.es/prensa/np460.pdf 

85 Vegeu el citat informe de la SEF, amb dades relatives a 2006: 
“Registro FIV-ICSI...”, p. 15.  

86http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/centr
oReproHumAsist.htm. Aquestes dades són similars a les que estimaven per a 
l’any 2002 els ja citats informes de la SEF relatius a 2006, que en aquest extrem 
no aporten dades més recents: “Registro FIV-ICSI...”, p. 31; “Registro de 
Inseminaciones...”, p. 17. Segons aquests informes existien a Espanya 189 
centres acreditats per portar a terme FIV-ICSI i 193 per a IA. En cada cas, 32 
d’aquests centres es trobaven situats a Catalunya.  
Per la seva banda, abans de l’aprovació de la LTRA de 1988 l’“Informe Palacios”, 
cit., informava que existien a Espanya 14 centres que practicaven la FIVTE, 
quatre dels quals eren públics (p. 129). Vegeu també José Antonio SOUTO PAZ, “El 
informe Palacios y la ley de reproducción asistida” a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit. 
(http://vlex.com/vid/376295).  
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clara tendència decreixent, amb un percentatge d’ús del 14,5% 
respecte del 17,1% de l’any anterior i del 20,8% de l’any 2003.  
 
El nombre d’usuàries que es van sotmetre a alguna de les TRA va 
ser de 7.563 l’any 2005, la qual cosa representa un clar augment 
respecte de les 6.241 de l’any anterior. Entre elles, el grup més 
nombrós seguia sent el de dones de 30 a 39 anys (64,4%), la 
majoria de les quals estaven casades (67,5%) i havien nascut a 
Catalunya (66,6%) o hi residien (70,9%). L’informe relatiu a 2005 
posa de relleu que el perfil sociodemogràfic de les dones, tant 
usuàries com donants, és similar al d’altres anys, però ha 
augmentat el nombre de les nascudes a l’estranger, que 
representen una quarta part del total (25,6 %), mentre que un 22,6 
% hi resideix.  
 
c) Estats Units d’Amèrica  
 
Als EE.UU. les xifres sobre l’ús de TRA van en augment any rere 
any. A més, es tracta del país que registra una taxa més elevada 
d’embarassos com a conseqüència del recurs a aquestes 
tècniques87.  
 
Durant el 2005 es van iniciar en aquest país 134.260 cicles de 
TRA. El número de parts amb nascut viu va ser de 38.910, és a dir, 
aproximadament el 29% del total, que suposaven 52.041 
nascuts88. El 2004, els cicles iniciats van ser 127.977, que van 
suposar 36.760 naixements amb un total de 49.458 nascuts. El 
2003, 299 clíniques dels EE.UU. havien informat de la pràctica de 
més de 122.872 cicles de TRA, que van donar lloc al naixement de 
48.756 nens89. L’augment progressiu del nombre de centres també 
evidencia que l’accés a les TRA es cada cop major90.  
 
                                                 

87 Així ho posa de relleu l’Informe ICMART 2009 (cit., p. 2314) en relació 
a les dades de 2002, que confirmen la tendència de les dades relatives al 2000.  

88 Les dades més recents de què es disposa corresponen a TRA 
practicades durant l’any 2004: http://www.cdc.gov/ART/ART2004/index.htm (p. 
13). Les taxes d’èxit a nivell estatal per a l’any 2005 estan disponibles en un 
informe preliminar: http://apps.nccd.cdc.gov/ART2005/clinics05.asp (versió en 
anglès); http://apps.nccd.cdc.gov/ART2005/clinics05acc.asp (versió en castellà).  

89 VAN VOORHIS, cit. 
90 El 1985 hi havia 169 clíniques registrades als EE.UU., i el 2004 ja eren 

461: vegeu l’Informe CDS, 2004, cit., i Rachel KRANZ, Reproductive Rights and 
Technology, New York, Facts on File, Inc., 2002, p. 40.  
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L’augment no ha anat acompanyat de mesures legislatives, ja que 
els EE.UU. es caracteritzen per la quasi-desregulació de les TRA 
tant a nivell federal com estatal. Aquesta situació ha propiciat que 
l’accés a les TRA es produeixi en un sistema similar al de “lliure 
mercat”, la qual cosa ha afavorit especialment la “comercialització” 
de gàmetes, com posa de relleu l’anunci següent, extret d’un diari 
universitari nord-americà. Un anunci similar, oferint aquestes 
quantitats desorbitades (aproximadament 75.000 €) per aconseguir 
una donant d’òvuls “a la carta”, seria impensable en sistemes 
regulats com l’espanyol. El propi anunci adverteix que busca una 
“clienta” particular i, per tant, no sol·licita els òvuls per a un banc o 
registre de donants. El nom de la pàgina web a la qual remet per a 
contactar i obtenir més informació, www.elitedonors.com/, ja és de 
per si prou explícit91. El programa garanteix una única cerca 
personalitzada de donant d’òvuls per a una receptora determinada:  
 
 

                                                 
91 Tot i la freqüència d’aquests anuncis, de vegades dirigits 

exclusivament a joves universitàries, les directrius del Comitè d’Ètica de l’ASRM 
consideren que el pagament de més de $5,000 (uns 3.750 €) necessita justificació 
i consideren directament inapropiat pagar-ne més de $10,000 (uns 7.500 €). El 
1998 el pagament màxim proposat es fixà en $3,000 (uns 2.250 €): vegeu Eric 
BLYTH and Jean BENWARD, “12. The United States of America: Regulation, 
Technology and the Marketplace”, a Eric BLYTH and Ruth LANDAU (Ed.), Third 
Party Assisted Conception Across Cultures. Social, Legal and Ethical 
Perspectives, London and New York, Jessica Kingley Publishers, 2004, pp. 246-
265, a p. 252.   
En aquestes circumstàncies, als EE.UU. algunes autores han destacat la ironia 
que suposa seguir anomenant “donants” d’òvuls a les dones que “venen” les 
seves gàmetes: vegeu CAHN, 2009, cit.; i Lisa Chiyemi IKEMOTO, “Eggs as Capital: 
Human Egg Procurement in the Fertility Industry and the Stem Cell Research 
Enterprise”, Journal of Women in Culture and Society 2009, vol. 34, no. 4, pp. 
763-781 (UC Davis Legal Studies Research Paper No. 179), a pp. 768-772: 
http://ssrn.com/abstract=1424537. La darrera destaca que l’obtenció d’òvuls per a 
fertilitzar i transferir ha esdevingut un sector pròsper als EE.UU. Per una denúncia 
de l’explotació de les dones de determinats països i del turisme reproductiu a què 
pot conduir la donació d’òvuls, vegeu Richard F. STORROW, “Quests for 
Conception: Fertility Tourists, Globalization and Feminist Legal Theory”, 57 
Hastings L.J. 295, 2006, pp. 327-329.  
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La “Fertility Clinic Success Rate and Certification Act”, aprovada 
pel Congrés dels EE.UU. el 1992 per fer front a la presumpta 
manipulació de les taxes d’èxit de les TRA per part de les 
clíniques, no regula les TRA, sinó que tan sols formula directrius 
uniformes per totes les clíniques de fertilitat que operen al país.  
 

Es tracta de l’única llei federal sobre la matèria i bàsicament recull 
les dades i controla els laboratoris que practiquen TRA i el 
compliment dels requisits del consentiment informat. D’acord amb 
la Llei, les clíniques que porten a terme programes de TRA als 
EE.UU. han d’informar anualment de les seves taxes d’èxit als 
“Centers for Disease Control” (CDC) enviant les dades a través 
del Departament de Salut, d’acord amb els estàndards que 
proporcionen els CDC. Els CDC recopilen les taxes d’èxit 
d’embarassos en base als tipus de cicles portats a terme i l’edat 
de les receptores, i publiquen un informe anual disponible al seu 
web. Per tal d’assegurar la qualitat de la FIVTE, l’aplicació dels 
procediments establerts i el control de les dades, la Llei preveia 
que s’adoptés un programa model que per problemes de 
finançament es va poder implementar el 1996, i de forma parcial 
pels escassos recursos que s’hi van destinar. La recerca amb 
preembrions als EE.UU. ha trobat els mateixos problemes de 
finançament, entre d’altres.  
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A nivell estatal, molt pocs estats han legislat en matèria de TRA. 
Pennsilvània és el que compta amb una regulació més complerta, 
ja que sol·licita als centres de TRA que informin sobre el nombre 
de persones que hi treballen, així com del nombre d’òvuls 
fertilitzats, implantats i destruïts en cada clínica de l’estat [18 Pa. 
Cons. Stat. Ann. 3213(e) (West 1983)]. Per la seva banda, 
Virgínia té una legislació més protectora i requereix el 
consentiment informat per escrit dels pacients abans que es porti 
a terme la tècnica concreta [Va. Code Ann. 54.1-2971.1 (Michie 
1998)]. Els documents de consentiment informat han de contenir 
informació relativa a les taxes d’èxit de la clínica. Massachussets 
ha legislat en sentit similar.   
 

L’escassa regulació en aquest àmbit ha rebut moltes crítiques per 
part dels autors favorables a l’establiment d’estàndards nacionals i 
d’un marc regulatori a nivell federal92.  

                                                 
92 En general, són més les veus favorables a la regulació de les TRA als 

EE.UU., que les contràries: vegeu Marsha GARRISON: "Regulating Reproduction", 
George Washington Law Review (en premsa), pp. 1-29 
(http://ssrn.com/abstract=1084569); “The Technological Family: What’s New and 
What’s Not”, 33 Fam. L.Q. 691, 1999, pp. 701-704; “Developments in the Law: IV. 
Changing Realities of Parenthood: The Law’s Response to the Evolving American 
Family and Emerging Reproductive Technologies”, 116 Harv. L. Rev. 2052, 2003, 
pp. 2065-2069; Naomi D. JOHNSON, “Excess Embryos: Is Embryo Adoption a New 
Solution or a Temporary Fix?”, 68 Brooklyn Law Review 853, 2003, pp. 875 i ss.; 
HAVINS - DALESSIO, cit., pp. 865-866; George J. ANNAS, “The Shadowlands –
Secrets, Lies, and Assisted Reproduction”, 339:13 NEJM 1998, pp. 935, 937; 
Keith Alan BYERS, “Infertility and In Vitro Fertilization. A Growing Need for 
Consumer-Oriented Regulation of the In Vitro Fertilization Industry”, Jrnl Legal 
Medicine 18:3, September, 1997, pp. 1-39; Kathryn Venturatos LORIO, “Freedom 
to have sex without reproduction does not guarantee freedom to have 
reproduction without sex” (Symposium: Family Law: Alternative Means of 
Reproduction: Virgin Territory for Legislation), 44 La. L. Rev. 1641, 1984, pp. 
1645, 1675-1676; Elizabeth BARTHOLET, “In Vitro Fertilization. The Construction of 
Infertility and of Parenting”, a Helen BEQUAERT HOLMES (Ed.), Issues in 
reproductive technology: an anthology, New York, Garland Pub., 1992, pp. 253-
261, a; 256 i ss.; i Linda S. WILLIAMS, “Biology or Society? Parenthood Motivation 
in a Sample of Canadian Women Seeking In Vitro Fertilization”, a BEQUAERT 

HOLMES (Ed.), cit., pp. 261-274, a pp. 271-272. L’autora ressalta la importància de 
les implicacions socials de la paternitat per tal de deixar de considerar la infertilitat 
únicament com un problema mèdic i per entendre-la com un mercat que com a tal 
precisa regulació. A Espanya, ALKORTA IDIAKEZ s’ha fet ressò d’aquesta situació i 
ha denunciat, en especial, les conseqüències de la privatització de la medicina 
reproductiva als EE.UU.: Itziar ALKORTA IDIAKEZ, “Regulación de la medicina 
reproductiva en Norteamérica o el Salvaje Oeste de la medicina (Parte I)”, Rev 
Der Gen H 18/2003, pp. 41-89, en especial pp. 82-83; i “Regulación de la 
medicina reproductiva en Norteamérica o el Salvaje Oeste de la medicina (Parte 
II)”, Rev Der Gen H 19/2003, pp. 23-41, en especial pp. 40-41.  
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En particular, els autors denuncien que el sistema de “laissez-
faire” que existeix al voltant de les TRA als EE.UU., perjudica en 
última instància els “consumidors”, ja que les clíniques presenten 
les taxes d’èxit sense cap mena de control extern. El motiu de 
fons a què s’apunta per explicar la manca de regulació de les 
TRA als EE.UU. és la seva estreta connexió amb qüestions 
polèmiques que mantenen dividida la societat nord-americana, 
com l’avortament i la recerca amb preembrions, com també 
l’estesa creença que les decisions sobre les TRA s’haurien de 
deixar a les parelles i als professionals que les tracten. La manca 
de regulació uniforme ha conduït a l’autoregulació, que unida a un 
control administratiu deficient dels aspectes clínics de la medicina 
reproductiva, ha portat a les associacions de consumidors i a les 
pròpies clíniques de fertilitat a proposar una sèrie de codis de 
conducta destinats als metges i als usuaris d’aquests 
tractaments. Així, l’American Society for Reproductive Medicine 
(ASRM) desenvolupà directrius a tenir en compte pels centres, tot 
i que no tenen un caràcter vinculant, l’adhesió a l’associació és 
voluntària i el sistema no té un mecanisme de control que 
asseguri la fiabilitat de les dades aportades.  

 
Junt amb les majors crítiques a la desregulació de les TRA 
imperant als EE.UU., les veus contràries i les favorables a donar 
cobertura pública als tractaments de FIVTE s’han fet sentir en igual 
mesura. La polèmica que envolta l’assegurança social d’aquests 
tractaments és especialment considerable des de l’any 2002, quan 
tretze estats ja havien pres mesures en aquest sentit93.  
 

                                                                                                               
Les veus contràries a la regulació de les TRA als EE.UU., una minoria, emfatitzen 
que la intervenció estatutària en aquest àmbit acabaria reflectint els prejudicis 
socials que limitarien l’accés a aquests mercat a certs grups, com els formats per 
persones solteres i parelles homosexuals. Malgrat els riscos eugenèsics, 
d’anonimitat i d’objectificació que comporta la privatització d’aquest mercat, així 
com els prejudicis de classe que pot reflectir, aquestes tesis atorguen prevalença 
al seu efecte sobre les noves estructures familiars: Martha M. ERTMAN, “What’s 
Wrong with a Parenthood Market? A New and Improved Theory of 
Commodification”, a Martha M. ERTMAN and Joan C. WILLIAMS (Eds.), Rethinking 
Commodification. Cases and Readings in Law and Culture, New York and 
London, New York University Press, 2005, pp. 303-323, a pp. 309 i 314-316.  

93 Els moviments feministes crítics s’han pronunciat majoritàriament en 
contra del finançament públic de les TRA: vegeu, entre d’altres, Mary BECKER, 
Cynthia Grant BOWMAN, Victoria F. NOURSE, Kimberly A. YURACKO, Cases and 
Materials on Feminist Jurisprudence. Taking Women Seriously, Third Edition, St. 
Paul MN, Thomson-West, 2007, p. 523.  
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Pocs estats requereixen que les assegurances de salut cobreixin 
o, com a mínim ofereixin l’opció de cobrir, els tractaments contra 
la infertilitat. Entre els estats amb l’obligació de cobrir les 
despeses d’aquests tractaments trobem Massachusetts, Rhode 
Island i Nova Jersey. Texas i Califòrnia només obliguen a què 
certes assegurances cobreixin el diagnòstic de la infertilitat i el 
seu tractament. Cinc estats limiten la cobertura de la infertilitat a 
parelles casades, i altres la limiten en base a l’edat de la 
receptora. Cap estat assegura la cobertura pública d’aquests 
tractaments a les persones amb rentes mínimes o pensionistes94.  
 

El 1998 The New York State Task Force on Life and the Law 
recomanà aproximadament 60 canvis en els estàndards i directrius 
professionals en matèria de TRA, 30 canvis en la regulació estatal 
dels bancs de gàmetes i 11 noves lleis estatals. La majoria dels 
autors consideraren que era més important desplaçar la regulació 
de la reproducció assistida de les clíniques privades i dels tribunals 
al plànol de la legislació. Malgrat que la medicina i el dret de 
família als EE.UU. han estat històricament objecte del dret estatal i 
no del dret federal, a partir del moment en què les TRA han 
esdevingut un gran negoci i que, per tant, és més correcte 
qualificar-les d’iniciativa comercial que mèdica o familiar, se n’ha 
començat a considerar seriosament la regulació federal. En aquest 
marc, els estats seguirien tenint jurisdicció en matèries com la 
determinació de la maternitat i la paternitat, la guarda dels fills i 
altres qüestions relacionades de dret de família, tot i que s’haurien 
de desenvolupar estàndards nacionals per tal de regular els 
aspectes comercials que planteja la reproducció assistida, com 
succeí el 1997 amb la llei d’adopció95.  
 
Pel que fa a les taxes d’èxit de les TRA als EE.UU., la majoria dels 
cicles iniciats durant l’any 2002 no van resultar en un embaràs 
(66%), un 0,7% van resultar en un embaràs ectòpic (l’embrió 
s’implantà fora de l’úter) i poc menys del 34% van resultar en un 
embaràs clínic, del qual un 20,3% corresponia a un sol fetus, un 
11,3% a un embaràs múltiple, i un 2,1% resultà en un avortament 

                                                 
94 Fonts: ASRM, “State Infertility Insurance Laws” 

 (http://www.asrm.org/Patients/insur.html); i AMERICAN FERTILITY ASSOCIATION, 
“Understanding the New York State Mandate for Insurance Coverage of Infertility” 
(http://www.afafamilymatters.com/conceive/nysmandate.html).   
Segons CAHN (2009, cit., pp. 136-137), aquests límits en l’accés a les TRA als 
EE.UU. en realitat expressen una sèrie de judicis morals i polítics sobre qui 
s’hauria de poder reproduir. 

95 ANNAS, “The Shadowlands...”, cit., p. 938.  
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abans que es pogués determinar el nombre de fetus. Dels 
embarassos clínics, aproximadament un 82% van evolucionar a un 
naixement amb nascut viu (55% d’un únic nascut, i un 27% de part 
múltiple). El 17% van anar seguits d’avortament natural o induït, o 
bé d’un naixement amb nascut mort. En el 0,9% dels casos no es 
va informar del resultat. De tots els cicles iniciats, aquestes xifres 
porten a un percentatge de cicles amb nascut viu 
d’aproximadament el 28%, taxa molt similar a la que aporta 
l’informe dels CDC96. 
 
L’edat mitja de les usuàries que accediren a les TRA als EE.UU. 
durant el 2004 era de 36 anys. Les dones de menys de 35 anys 
representaven el 41% de tots els cicles de TRA; en el 21% dels 
cicles de TRA tenien entre 35 i 37 anys; en el 19% entre 38 i 40 
anys; en el 9% entre 41 i 42 anys; i en un 9% es tractava de dones 
majors de 42 anys97.  
 
 
4. Existeix un dret a procrear?   
 
4.1. Dret internacional dels drets humans  
 
4.1.1. Fonts  
 
Des de mitjans del segle passat, diversos textos jurídics 
internacionals han subratllat la importància de la unitat familiar i de 
la reproducció a partir del reconeixement del dret a fundar una 
família i de l’opció reproductiva. Tot i que cap d’aquests textos 
reconeix de forma explícita un dret a la procreació, la declaració 
solemne del dret a formar una família en l’ordenament jurídic 
internacional comporta, de forma implícita, el dret a tenir 
descendència pròpia98. No obstant, com poso de relleu en l’apartat 
següent, la força vinculant d’aquestes declaracions està sent 
àmpliament qüestionada.  
 
El precepte que s’invoca amb més freqüència per defensar que 
existeix un dret a tenir fills és l’article 16 de la Declaració Universal 
de Drets Humans, adoptada per Resolució de l’Assemblea General 
                                                 

96 NSFG, cit., pp. 21 i 22.  
97 NSFG, cit., p. 15.  
98 Itziar ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos límites del derecho a procrear”, 

Derecho Privado y Constitución Nº 20, 2006, pp. 11-12.  
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de l’ONU 217 A (III), de 10 de desembre de 194899. Els seus 
apartats primer i tercer declaren, respectivament, que “Els homes i 
les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret, sense cap restricció 
per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i fundar una 
família, i gaudiran dels mateixos drets pel que fa al matrimoni, 
durant el matrimoni i en cas de la seva dissolució”, i que “la família 
és la unitat natural i fonamental de la societat i mereix protecció 
per part de la societat i de l’Estat”.  
 

A nivell regional, aquests estàndards s’han desenvolupat en el si 
del Consell d’Europa, l’Organització d’Estats Americans i 
l’Organització per la Unitat Africana. L’article 12 del Conveni 
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats 
Fonamentals de 4.11.1950 (CEDH) anuncia el dret a fundar una 
família i afegeix que el dret s’haurà d’exercir “d’acord amb les lleis 
nacionals que en governen l’exercici”. Aquestes limitacions han 
d’estar relacionades amb propòsits legítims. A més, l’Estat no pot 
interferir en la vida familiar sense una justificació vàlida, com es 
dedueix de l’article 8 del mateix Conveni, que protegeix la “vida 
privada i familiar” d’un individu enfront de les interferències 
injustificades dels poders públics. Per la seva banda, l’article 
17(2) de la Convenció Americana de Drets Humans de 
22.11.1969 estableix que els Estats part han de respectar “el dret 
dels homes i les dones en edat núbil a casar-se i fundar una 
família (...) si compleixen les condicions requerides per les lleis 
nacionals, sempre que aquestes condicions no afectin el principi 
de no-discriminació establert en la Convenció”.  

 
L’article 23(2) de la Convenció o Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics (CIDCP), adoptada i oberta a signatures, ratificació i 
accessió per Resolució de l’Assemblea General 2200 A (XXI), de 
16 de desembre de 1966, reitera el contingut de l’article 16 de la 
DUDH en reconèixer el “dret dels homes i les dones en edat núbil 
a casar-se i fundar una família”. El dret implica la possibilitat de 
procrear, i permet que els Estats adoptin lleis i polítiques que 
encoratgin una extensió determinada de família o promoguin certs 
mètodes de planificació familiar sense interferir de forma essencial 
en la llibertat de les persones.  
 

                                                 
99 J. HUALDE-SÁNCHEZ, I. ALCORTA IDIAQUEZ, “Génétique et procréations 

assistées en Espagne”, a Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, Ruth DEECH and Paul 
VLAARDINGERBROEK (Eds.), Biomedicine, The Family and Human Rights, The 
Hague / London / New York, Kluwer Law International, 2002, pp. 251-252.  
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Per la seva banda, la Resolució 2211 (XXI) sobre Creixement de la 
Població i Desenvolupament Econòmic, adoptada per unanimitat 
per l’Assemblea General de l’ONU el 17.12.1966, reformulà el dret 
a fundar una família, tot emfatitzant el dret dels individus a tenir el 
nombre de fills que desitgessin. Ara bé, en un intent per controlar 
el creixement de la població, la Resolució atorgà poder a l’Estat 
per tal de desencoratjar certes eleccions reproductives.  
 

El cas paradigmàtic és el de la Xina, on l’elevada població ha 
portat a polítiques molt severes en matèria de planificació familiar, 
com la del fill únic. La Xina és el país amb més població del món 
(1.331 milions), seguida de l’Índia (1.171 milions)100. Aquestes 
circumstàncies determinen que la vigent Constitució de la 
República Popular de la Xina, de 4.12.1982, ja reconegués en el 
seu article 25 que “L’Estat ha de fomentar la planificació familiar 
per tal que el creixement de la població pugui fer possible els 
plans per al desenvolupament econòmic i social”101.  
 
En el sistema vigent, l’anomenada “política del fill únic” troba 
reconeixement en la Llei sobre Població i Planificació familiar de 
la República Popular de la Xina (Ordre del President núm. 63), de 
29.12.2001. El seu article 2 comença declarant que “En ser Xina 
un país molt poblat, la planificació familiar és una política 
fonamental de l’Estat”, i l’article 13 encomana explícitament als 
departaments governamentals, a la premsa i a les escoles les 
tasques d’informar, donar publicitat i educar sobre la importància 
de la planificació familiar. L’opció del Govern per la “política del fill 
únic” queda plasmada en l’article 18, segons el qual “L’Estat 
manté la seva política actual en matèria de reproducció, 
encoratjant el matrimoni i la natalitat a partir d’edats majors i 
fomentant un sol fill per parella. Les famílies només podran tenir 
un segon fill si compleixen els requisits legals, i sempre prèvia 
sol·licitud (...)”102. Entre d’altres mesures, l’Estat garantirà tots els 

                                                 
100 El 2050 s’estima que l’Índia encapçalarà la llista (1.748 milions), 

seguida de la Xina (1.437 milions): vegeu POPULATION REFERENCE BUREAU, 2009 
World Population Data Sheet, USAID, pp. 1-19, a p. 2  
(http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf).  

101 Versió en anglès disponible a:  
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html (consultat el 20.8.2009).  

102 Aquestes excepcions es troben en reglaments provincials, com els de 
Jiangsu i Xangai. En el primer cas, l’art. 15 d’un reglament de l’any 2000 estableix 
que per què les parelles puguin tenir un segon fill han de complir alguna de les 
condicions següents: que el primer fill hagi estat diagnosticat per les autoritats 
sanitàries com a “no apte per al treball o per a contreure matrimoni”; que algun 
dels membres de la parella sigui un soldat veterà o “màrtir”; que es tracti d’un 
segon matrimoni en què una part és vídua o divorciada i l’altra no té fills; que la 
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mitjans de planificació familiar a les parelles i subministrarà 
anticonceptius gratuïtament (art. 19-21). Les parelles que han 
seguit les mesures de planificació familiar seran compensades 
amb una sèrie de beneficis estatals com permisos matrimonials i 
de maternitat més amplis, els ciutadans que es casen tard i 
ajornen tenir fills tenen dret a altres beneficis en matèria de 
seguretat social (art. 25), els ciutadans que es sotmeten a alguna 
operació quirúrgica per tal de no tenir fills reben permisos estatals 
i compensacions locals (art. 26.2n.), i les parelles amb un sol fill 
són reconegudes amb el “Certificat d’honor” (art. 27)103.  
 

Dos anys més tard, també sota els auspicis de l’ Assemblea 
General de l’ONU, es va celebrar la Conferència Internacional de 
Drets Humans de Teheran, coneguda com la “Proclamació de 
Teheran”, en la qual es va reconèixer l’opció reproductiva com un 
dret humà, a través de la incorporació del dret dels pares a 
“determinar lliurement i responsable el número i espaiament dels 
fills”104.  
 
Segons alguns autors, les obligacions dels Estats de respectar o 
reconèixer el dret a la planificació familiar no només comprenen la 
no-interferència en les decisions de procreació, sinó també 

                                                                                                               
parella hagi estat diagnosticada com a infèrtil i la dona quedi embarassada 
després d’haver adoptat un fill legalment; que una part hagi treballat en una mina 
durant cinc anys, i hi segueixi treballant, i la parella només tingui una filla; que una 
part sigui filla única d’una família de dues generacions de fills únics o les dues 
parts siguin filles úniques amb només un fill; o que les parts hagin vingut de 
l’estranger i tinguin només un fill. Extret de:  
http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/poplaws/law_china/ch_reco
rd063.htm  
En el cas de Xangai, un reglament de 2004 imposa condicions molt similars.  

103 Davant la realitat social xinesa, aquestes normes es veuen 
completades per les que prohibeixen les proves encaminades a identificar el sexe 
del fetus amb fins no mèdics, com l’avortament, i amb les que prohibeixen 
l’abandonament de nenes recent nascudes i la discriminació vers les dones 
infèrtils i les que són mares de nenes (art. 22 i 36). La cita dels articles és 
traducció de la versió anglesa de la Llei Population and Family Planning Law of 
the People's Republic of China (Order of the President No.63), disponible a la 
pàgina oficial del Govern xinès:  
http://english.gov.cn/laws/2005-10/11/content_75954.htm 
Per una anàlisi dels problemes socials i culturals de la “generació de fills únics” a 
què han conduït les polítiques iniciades pel partit comunista, vegeu Liang Ying 

TAN, “Changing Mindsets: How China’s Abnormal Sex Ratio Is Turning Its 
Government into a Champion of Gender Equality”, Asian Journal of Comparative 
Law, Vol. 3 [2008], Iss. 1, Art. 2, pp. 1-31.  

104 23a. Sessió, Supp. Núm. 41, a 4, NU Doc. A/CONF. 32/41 
(13.5.1968).  
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l’obligació de facilitar l’accés als mètodes anticonceptius, fomentar 
l’adopció i prevenir la infertilitat, amb l’únic límit de l’extensió amb 
què la societat pot subministrar financerament i tècnica els serveis 
necessaris105.  
 
En relació amb l’anterior, el dret a fundar una família no es reduiria 
a concebre, gestar i tenir un fill, sinó que com a acte de fundació 
va més enllà d’una submissió passiva a la biologia i comprèn el 
dret a planificar de forma positiva el temps i espai dels naixements, 
com també a maximitzar la pròpia salut en aquest àmbit106. Pels 
defensors d’aquesta tesi, la inacció governamental per tal de 
prevenir o posar remei a les causes d’infertilitat viola el dret a 
fundar una família107. Per contra, la interpretació que el Comitè de 
Drets Humans del Consell d’Europa ha fet dels articles 23(2) 
CIDCP i 12 CEDH, concep el dret a fundar una família com la 
prohibició d’obstaculitzar la possibilitat de procrear, que no 
comprèn l’obligació de l’Estat de proporcionar els mitjans per tal de 
fer front a la infertilitat o de suplir-ne les conseqüències mitjançant 
TRA.  
 
Els “drets reproductius” estan vinculats des dels seus orígens al 
control de la població, ja que es proclamen per primer cop les 
Conferències sobre Població i Desenvolupament i sobre la Dona 
celebrades, respectivament, al Caire el 1994 i a Pequín el 1995108. 
El paràgraf 7.3 del Programa d’Acció de la Conferència de l’ONU 
sobre Població i Desenvolupament109, reiterat pel paràgraf 96 de la 
Quarta Conferència Mundial de l’ONU sobre la Dona110, estableix 
que: 

                                                 
105 Per una aproximació més detallada a l’extensió d’aquest dret en 

particular, vegeu Maja KIRILOVA ERIKSSON, “Family Planning as a Human Rights 
Issue”, a John EEKELAAR and Petar SﬞAR ﬞCEVIĆ, Parenthood in Modern Society. 
Legal and Social Issues for the Twenty-First Century, Dordrecht / Boston / 
London, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, pp. 191 i ss.  

106 R.J. COOK, Women’s Health and Human Rights, WHO, Geneva, 1994, 
p. 30.  

107 Athena LIU, Artificial Reproduction and Reproductive Rights, Vermont, 
Darmouth, 1991, pp. 39-42. 

108 UNIACKE, cit., pp. 241 i ss.  
109 NU Doc. A/CONF. 171/13 (1994).  
110 NU Doc. A/CONF. 177/20 (1996): “Els drets humans de les dones 

comprenen el seu dret a tenir control i decidir lliurement i responsable les 
qüestions relacionades amb la seva sexualitat, la qual cosa inclou la salut sexual i 
reproductiva, lliure de coacció, discriminació i violència”.  
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“Els drets reproductius comprenen certs drets humans que ja 
estan reconeguts en lleis nacionals, documents internacionals de 
drets humans i altres documents. Es centren en el reconeixement 
del dret bàsic de totes les parelles i individus de decidir lliurement 
i responsable el nombre, espaiament i moment de tenir fills, així 
com de disposar de la informació i dels mitjans per tal de fer-ho 
possible, i del dret a assolir el grau més elevat de salut sexual i 
reproductiva, que també inclou el dret a prendre decisions 
relatives a la reproducció lliure de discriminació, coacció i 
violència, en els termes dels documents de drets humans”111.  

 
Les referències d’aquest apartat als “drets reproductius” obeeixen 
a què la noció s’utilitza amb certa freqüència des de la seva 
introducció en l’àmbit internacional per les Conferències del Caire i 
Pequín. Ara bé, als efectes d’aquest treball l’ús de la noció 
constitueix una mera opció terminològica, ja que els “drets 
reproductius” neixen vinculats al control de la població. Aquesta 
circumstància els fa inidonis per a resoldre determinats conflictes 
que es poden plantejar en el context de la reproducció.  
 
Des de la seva introducció, la noció “drets reproductius” ha estat 
objecte de gran controvèrsia, en especial pel que fa a l’eficàcia 
vinculant dels textos que la utilitzen. Les Conferències del Caire i 
Pequín van propiciar que la noció s’introduís en el panorama 
internacional i que es comencés a invocar la salut reproductiva 
com a base per defensar que existeix un dret humà al tractament 
segur i efectiu de la infertilitat112. La noció s’incorporà per primer 
cop en el paràgraf 7.2 del Capítol VII del Programa d’Acció de la 
Conferència del Caire, que la defineix com un complet estat de 
benestar físic, mental i social, i no només com l’absència de 
malaltia, en tot allò relatiu al sistema reproductiu i a les seves 

                                                 
111 Alguns dels tractats, convencions internacionals i documents aprovats 

en les Conferències Internacionals aquí citats s’han extret en la seva versió 
original de CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS, Reproductive Rights are Human 
Rights, 4th ed., June 2003: www.reproductiverights.org.  

112 COOK, 1994, cit., p. 258. A Espanya, vegeu Salvador PÉREZ ÁLVAREZ, 
“Capítulo 38. Incidencia de las nuevas biotecnologías en el derecho a la 
protección de la salud reproductiva de los pacientes: ¿de vueltas al Estado 
liberal?”, a Salomé ADROHER BIOSCA, Federico DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN (Dirs.), 
Los avances del derecho ante los avances de la medicina, Pamplona, Thomson-
Aranzadi, 2008, pp. 607-622, a pp. 617 i ss. En contra, C. PACKER, “Defining and 
Delineating the Right to Reproductive Choice”, 67 Nordic Journal of International 
Law, Kluwer Law International, 1998, pp. 81 i ss.  
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funcions i processos. En aquesta conferència es va assolir un 
ampli consens internacional en què la salut reproductiva és un 
aspecte de la salut en general113. Segons el paràgraf 7.3. del 
mateix text, aquesta definició es concreta en els anomenats “drets 
reproductius”, i comprèn la possibilitat de l’individu de reproduir-se, 
que inclou la prevenció i el tractament apropiat de la infertilitat, així 
com la llibertat per decidir si, quan i amb quina freqüència es vol 
tenir fills, i la prevenció i els remeis contra l’embaràs no desitjat. El 
recurs al dret a la salut per justificar l’ús de les TRA topa amb una 
sèrie d’obstacles, ja que no és pacífic que la incapacitat per 
reproduir-se sigui una malaltia114, i els Estats no poden assegurar 

                                                 
113 El paràgraf 94 de la Plataforma d’Acció de Pequín incorpora la 

mateixa definició de salut reproductiva que l’adoptada al Caire:  
http://www.socialwatch.org/es/documentos/Beijing.htm.  

114 La raó bàsica per què existeix desacord al respecte és l’existència de 
diverses definicions de la noció “salut”: des d’una perspectiva individual la salut es 
considera simplement com un balanç entre allò que l’individu vol fer i el que pot 
fer; en canvi, des d’un punt de vista professional i comunitari el concepte es 
defineix com l’absència de malaltia i l’habilitat per desenvolupar-se de forma 
normal en la societat: D. EVANS, cit., a D. EVANS (Ed.), cit., p. 57; J. MARTIN, 
“Prioritising Conception Services: A Public Health Perspective”, a D. EVANS (Ed.), 
cit., pp. 241-253, a p. 249. 
Tradicionalment, a Espanya l’ús de les TRA s’ha fonamentat en el dret a la salut. 
El dret a procrear, que es trobaria implícit en altres drets fonamentals com el dret 
a la vida i a la integritat física (art. 15 CE) i la llibertat i la dignitat de la persona 
(art. 10.1 CE), tot i que obre la possibilitat d’accés a les TRA per la dona sola, fins 
fa poc trobava l’obstacle que la LTRA assenyalava com a finalitat fonamental 
“l’actuació mèdica davant de l’esterilitat humana” (art. 1.2), al temps que permetia 
usar les TRA per prevenir i tractar malalties genètiques o hereditàries (art. 1.3): 
Encarna ROCA, “Embriones, padres y donantes. La constitucionalidad de la ley 
35/1988, de reproducción asistida humana, según STC 116/1999”, RJC núm. 2, 
2000, pp. 89-108; “Filiación asistida y protección de derechos fundamentales”, 
Derecho y Salud, Vol. 7, Nº 1, 1999, pp. 2-3; “La incidencia de la inseminación-
fecundación artificial en los derechos fundamentales y su protección 
jurisdiccional”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 26 i ss. En 
aquest mateix sentit, més recentment vegeu PÉREZ ÁLVAREZ, cit., pp. 618 i ss. 
Aquells que consideren que l’accés a les TRA només està justificat per fer front 
als problemes d’infertilitat patològica també comparteixen aquesta tesi: GARCÍA 

RUIZ – ROMEO CASABONA (Dir.), cit., pp. 244 i ss.; Carlos ROMEO CASABONA, El 
derecho y la bioética ante los límites de la vida humana, Madrid, Ed. Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 229 i ss. Per a ALKORTA (Regulación jurídica..., 
cit., 2003, p. 302), el recurs al dret a la salut es basa en la inclusió de la 
tecnologia procreativa en el sistema de la seguretat social. En l’actualitat, les TRA 
s’inclouen en el sistema públic de salut a través de l’epígraf 5.3.8. de l’Annex III 
del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización (BOE núm. 222, 16.9.1995).  
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l’accés a TRA, de per si molt costoses, a cada individu en situació 
de necessitat115.  
 
Davant la dificultat de fonamentar l’accés a les TRA en el dret a la 
salut reproductiva, algunes tesis permeten inferir el dret a la 
procreació per mitjà d’aquestes tècniques de la lectura conjunta del 
dret a la salut i del dret a gaudir dels beneficis de la ciència i la 
tecnologia116, reconegut en l’article 15 de la Convenció de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (CDESC), adoptada per Resolució 
de l’Assemblea General de l’ONU 2200 A (XXI), de 16 de 
desembre de 1966. Segons les esmentades tesis, l’article 15, en 
combinació amb l’article 12.1, que reconeix “(...) el dret de tota 
persona al gaudi del nivell més alt possible de salut física i mental”, 
comprendria l’obligació dels Estats de promoure les TRA117.  
 
4.1.2. Límits  
 
La majoria de textos internacionals que es refereixen a drets 
específics en relació a l’opció reproductiva i a la salut articulen 
objectius sense establir obligacions legals i, per tant, sense que hi 
pugui haver incompliment118. D’aquestes previsions no s’infereix 
una obligació dels Estats de subministrar als individus els mitjans 
per tal de gaudir d’acord amb els seus desitjos individuals, sinó 
que més aviat se’n dedueix un deure de l’Estat de no interferir en 
una llibertat individual119. El propi llenguatge que utilitzen aquests 
textos ja demostra que no pretenen assolir un valor legal o 
vinculant clar. És difícil, per tant, situar-los en alguna de les fonts 
del dret internacional que enumera l’article 38(1) de l’Estatut del 
Tribunal Internacional de Justícia de La Haia, com els convenis 
internacionals, el costum internacional, els principis generals del 

                                                 
115 PACKER, 1998, cit., p. 82.  
116 Maja KIRILOVA ERIKSSON, Reproductive Freedom. In the Context of 

International Human Rights and Humanitarian Law, The Hague/Boston/London, 
Kluwer Law International, 2000, p. 195; i Corinne A. A. PACKER, The Right to 
Reproductive Choice (A Study in International Law), Turku / Ǻbo, Ǻbo Akademi 
University, Institute for Human Rights, 1996, p. 195. 

117 Per una versió oficial del text en castellà:  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm.  

118 Rebecca J. COOK, “International Protection of Women’s Reproductive 
Rights”, 24 N.Y.U.J. Int’l L.& Pol., 1992, p. 672. 

119 Rebecca J. COOK, Bernard M. DICKENS, and Mahmoud F. FATHALLA, 
Reproductive Health and Human Rights. Integrating Medicine, Ethics, and Law, 
Oxford, Clarendon Press, 2003, pp. 194 i ss.; COOK, 1994, cit., pp. 40-41.  
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dret i les decisions judicials, i la doctrina qualificada en la 
matèria120.  
 
Del mencionat article 38(1) es desprèn que les resolucions de 
l’Assemblea General de l’ONU no són pròpiament fonts del dret, 
especialment si tenim en compte que en absència d’una pràctica 
coherent dels Estats en la matèria resulta complex al·ludir a una 
norma consuetudinària en relació al dret a l’opció reproductiva121. 
També cal tenir en compte que més de 40 països van presentar 
reserves formals a la Conferència de Pequín, moltes de les quals 
afectaven les mateixes qüestions que es discutiren però no es 
resolgueren al Caire, com drets reproductius i qüestions 
relacionades amb la família. Finalment, la definició inicial dels drets 
reproductius que proporcionen aquests textos quan es refereixen a 
“certs drets humans” també ha estat criticada per la seva 
indeterminació. Com altres conferències mundials similars, en 
sentit tècnic les Conferències del Caire i Pequín no desenvolupen 
dret internacional, per molt que puguin exercir algun tipus 
d’autoritat122. 

                                                 
120 Per una versió de l’Estatut en castellà:  

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php. 
121 En contra, RKM SMITH, Textbook on Internacional Human Rights, 2nd 

ed., Oxford, OUP, 2005, p. 39. Segons l’autor, els drets que reconeix la DUDH es 
poden reflectir avui en el dret consuetudinari internacional, de manera que 
qualsevol infracció per part d’algun Estat Membre de l’ONU que hagi acceptat la 
jurisdicció del Tribunal de La Haia en aquesta matèria pot quedar subjecta a 
l’autoritat d’aquest òrgan. Per la seva banda, KIRILOVA (cit., p. 180) considera que 
tot i que les normes contingudes en els documents finals de les Conferències de 
l’ONU no es poden invocar per se per tal d’assegurar protecció legal, sí que 
poden tenir un cert efecte en les decisions judicials o quasi-judicials.  

122 La naturalesa de les obligacions que emanen d’aquestes conferències 
s’emmarca en un debat incessant sobre el sistema normatiu del dret internacional, 
que cada cop incorpora normes més vagues i poc vinculants que els autors han 
qualificat de “soft law”. Es tracta de normes programàtiques que no contribueixen 
a reforçar el sistema normatiu internacional, tot i que en alguns casos poden 
contribuir més que algunes de les normes reconegudes en els tractats 
internacionals o pel dret consuetudinari a crear expectatives i a influenciar en la 
conducta dels Estats. En aquesta categoria es troben les resolucions de les 
organitzacions internacionals i determinades declaracions i actes finals de 
conferències internacionals. Aquests actes, com a expressió sociològica i política 
de determinades tendències, intencions i desitjos poden constituir un estadi 
important del procés d’elaboració de les normes internacionals, tot i que no poden 
constituir una font formal de noves normes. La distinció entre recomanacions, que 
no creen obligacions legals, i decisions, que creen drets i obligacions, és flexible, 
per la qual cosa no és fàcil traçar una frontera clara al respecte. Vegeu Prosper 
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Contingut essencial de la noció de “drets reproductius” és el dret a 
procrear, que està emergent en l’àmbit internacional com un dret 
humà bàsic, consubstancial al concepte contemporani d’individu 
lliure123. El dret comprèn la presa de decisions sobre la pròpia 
reproducció de forma lliure i consensuada entre els dos membres 
de la parella, sense ingerències externes i amb la informació i els 
mitjans adequats per a la seva realització. Així, els autors que han 
estudiat els drets reproductius en el context del dret internacional 
dels drets humans consideren que hi ha bases legals sòlides per 
afirmar que existeix un dret a procrear a partir de les previsions de 
diversos tractats internacionals amb força vinculant entre els Estats 
part. Des d’aquest punt de vista, s’ha invocat el dret a l’opció 
reproductiva que reconeix l’article 16(1)(e) de la Convenció de 
1980 sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra 
la dona (CEDD), un tractat internacional vinculant signat i ratificat 
pels Estats124.  
 
El dret a procrear és, per tant, un dret complex, format a partir del 
dret a fundar una família, el dret a la vida privada i familiar, el dret 
a la planificació familiar, el dret a la salut i el dret a gaudir del 
progrés científic, per la qual cosa és protegible a través d’aquests 
drets125. La Convenció els concep com a drets d’igualtat sexual, en 
declarar que totes les parts tindran l’accés garantit “per raó 
d’igualtat entre els homes i les dones... [a]ls mateixos drets a 
decidir lliurement i responsable el número i espaiament dels fills i a 
tenir accés a la informació, educació i mitjans que els permetin 
exercir aquests drets”126.  
 
En realitat, les declaracions que contenen aquests textos es 
vinculen a drets humans com la dignitat, la llibertat o la vida 
privada i familiar, que no estan específicament relacionats amb la 
                                                                                                               
WEIL, “Towards Relative Normativity in International Law?”, 77 American Journal 
of International Law 413, 1983, p. 414-417.  

123 ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., pp. 18-
20.  

124 NU Doc. A/CONF. 84/180:  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm 

125 Vegeu, entre d’altres, KIRILOVA ERIKSSON, cit.  
126 MACKINNON ha criticat la formulació simètrica del precepte perquè 

considera que no és prou adequada a les realitats de per si asimètriques de la 
reproducció: Catharine A. MACKINNON, Sex Equality, 2nd Ed., New York, 
Foundation Press – Thomson – West, 2007, p. 1080.  
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reproducció en si mateixa, sinó amb l’habilitat per escollir i decidir 
sobre diferents aspectes de la pròpia vida, i que estan reconeguts 
per separat com a drets humans bàsics en diverses 
convencions127. Els drets reproductius, per tant, no es poden 
configurar com a drets humans autònoms, sinó que són drets 
complexos. D’aquesta manera, tot i que l’incompliment dels drets 
reproductius per ells considerats no genera cap obligació, com que 
formen part dels tractats dels drets humans per la seva relació 
directa amb el desenvolupament de la personalitat, es podrà 
valorar si una violació dels drets reproductius es pot reconduir a la 
vulneració d’algun dret fonamental.  
 
 
4.2. Les decisions procreatives en la jurisprudènci a del 
Tribunal Suprem federal dels Estats Units d’Amèrica   
 
4.2.1. Orígens  
 
La majoria d’ordenaments jurídics no reconeixen un dret a 
procrear, sinó que es limiten a protegir la unitat familiar o a regular 
algunes de les conseqüències de la procreació, com la filiació. Els 
països que reconeixen aquest dret en els seus textos legals són 
minoria i, amb l’excepció de la Xina, ho fan de forma poc explícita i 
amb un abast limitat128.  

                                                 
127 PACKER, 1996, cit., p. 83.  
128 En el cas de la Xina, el reconeixement del dret obeeix més aviat a 

raons històriques. La ja esmentada Llei sobre Població i Planificació familiar de la 
República Popular de la Xina de 2001 en fa un reconeixement explícit però 
ambigu, ja que el seu article 17 estableix que “Els ciutadans tenen el dret a 
procrear i l’obligació legal de practicar la planificació familiar. El marit i la muller 
tenen la mateixa responsabilitat en la planificació familiar” (traducció de la versió 
anglesa de la Llei).  
Les Constitucions portuguesa i sud-africana reconeixen aquest dret de forma 
menys explícita. En el primer cas, el dret a procrear s’infereix del deure de l’Estat 
de protegir la família, que es reconeix en l’article 67 de la Constitució portuguesa, 
i que implica “Regular la procreació assistida, en termes que preservin la dignitat 
de la persona humana;” [art. 67.2 e)]. La Constitució vigent de la República 
Portuguesa de 1976, reformada el 2005, en la seva versió original i en anglès, 
francès i espanyol és accessible a través del web del seu Parlament: 
http://www.assembleiadarepublica.pt/const_leg/index.html. Per la seva banda, la 
Carta Fonamental sud-africana de 1997 estableix en el seu article 12(2) que 
tothom té dret a la integritat física i psicològica, que comprèn el dret a prendre 
decisions relatives a la reproducció; a la seguretat i al control sobre el propi cos. 
La referència s’ha extret de la versió original, en anglès, de l’article, que cita 
ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., p. 11: “Everyone 
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A nivell jurisprudencial, el TS federal dels EE.UU li atorgà 
autonomia a partir d’altres drets constitucionals. En particular, el 
vinculà al dret de creació jurisprudencial a la intimitat (privacy), 
basat en diversos preceptes de la Constitució, i amb la llibertat que 
la Constitució reconeix expressament (liberty).  
 
Mitjançant el reconeixement d’un dret constitucionalment protegit a 
la intimitat, el TS federal dels EE.UU. inferí el dret a procrear d’una 
sèrie de casos en què es plantejava la inconstitucionalitat de lleis 
que permetien l’esterilització forçosa d’individus concrets, 
restringien l’accés als mètodes anticonceptius o regulaven 
l’avortament129. 
 

El TS havia començat a atorgar rellevància constitucional al dret a 
la intimitat durant la primera meitat del XX a partir del cas Meyer 
v. Nebraska [262 U.S. 390 (1923) 399], en què declarà 
inconstitucional la Llei estatal que prohibia l’ensenyament de 
llengua estrangera als alumnes de primària. El dret s’anà 
estenent a actes com el matrimoni, l’anticoncepció, la procreació, 
les relacions familiars i la criança i educació dels fills a partir de la 
clàusula del procés degut de la XIV Esmena. En l’actualitat es 
troba plenament acceptat que la intimitat és un dret fonamental 
que deriva de la llibertat personal i de les restriccions a l’actuació 
estatal reconegudes en la s. 1a. de la XIV Esmena130.  

 

                                                                                                               
has the right to bodily and psychological integrity, which includes the right to make 
decisions concerning reproduction; to security in and control over the body”.  
La Constitució de l’antiga Iugoslàvia reconeixia un dret a procrear, en establir en 
el seu article 191 que “És dret de la persona resoldre lliurement sobre tenir o no 
tenir fills. Aquest dret únicament es podrà limitar per a protegir la salut”. La cita, en 
la seva traducció a l’espanyol, s’ha pres de Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ, “Algunas 
reflexiones jurídico-constitucionales sobre el derecho a la reproducción humana y 
las nuevas técnicas de reproducción asistida”, Revista de derecho político, nº 26, 
Madrid, UNED, 1988, p. 89 (nota 4).  

129 Vegeu MACKINNON, 2007, cit., pp. 1102 i ss.; i Clare CUSHMAN (Ed.), 
Supreme Court Decisions and Women’s Rights, Washington D.C., Congressional 
Quarterly Inc., 2001, pp. 182 i ss.  

130 “All persons born or naturalized in the United States, and subject to 
the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein 
they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the 
privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State 
deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor 
deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.  
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En presentar els diferents casos segueixo un ordre cronològic i els 
presento seguint la data de les sentències fermes, de més antiga a 
més recent.  
 
4.2.2. Evolució  
 
a) Casos sobre esterilització forçosa  
 
El TS es pronuncià sobre la constitucionalitat de l’esterilització 
forçosa a Buck v. Bell [274 U.S. 200 (1927)] i Skinner v. Oklahoma 
[316 U.S. 535 (1942)], dos pronunciaments aparentment 
contradictoris:  
 

A Buck v. Bell el TS confirmà la constitucionalitat de l’esterilització 
que s’havia de practicar a Carrie Buck, una jove de disset anys 
interna en un centre psiquiàtric que havia estat violada mentre 
vivia amb una família d’acollida. En el cas, el Jutge Holmes 
confirmà l’estatut de Virgínia que permetia esterilitzar els interns 
en centres psiquiàtrics que patien alguna malaltia hereditària o 
incapacitat cognitiva, en base a la creença que els descendents 
heretarien la incapacitat que patia el futur progenitor (pp. 205, 
207-208). La decisió legitimà que altres estats aprovessin lleis 
autoritzant l’esterilització dels incapaços o delinqüents habituals.  
 
A Skinner el TS reconegué per primer cop la importància de les 
decisions procreatives. En el cas, el TS declarà inconstitucional, 
per contrària a la clàusula d’igualtat de la XIV Esmena, la llei 
estatal que autoritzava l’esterilització forçosa dels delinqüents 
habituals després d’una tercera condemna. Segons el TS, els 
robatoris no tenien entitat suficient per tal de privar els seus 
autors del dret a tenir fills, que considerà “un dels drets civils 
bàsics de l’home” (p. 541). El TS destacà la importància del 
matrimoni i la procreació com a drets civils bàsics de l’individu i 
establí que un estat no pot privar de forma selectiva una persona 
del seu dret a procrear, si no és en base a un interès superior 
digne de protecció que no es pot satisfer a través de mitjans 
alternatius.  

 
b) Casos sobre anticoncepció  
 
El TS dels EE.UU. relacionà per primer cop reproducció i dret a la 
intimitat a partir d’una sèrie de casos sobre control de la natalitat, 
en què es discutia la legalitat de l’ús de mètodes anticonceptius.  
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El 1873, amb la reforma de la Comstock Act el Congrés dels 
EE.UU. considerà delicte vendre anticonceptius o informar-ne. En 
aplicació d’aquesta Llei, molts Estats n’aprovaren d’altres limitant 
la venda o l’ús d’anticonceptius, tot i que els Tribunals les 
interpretaven de forma molt restrictiva. En contra d’una opinió 
pública cada cop més favorable al control de la natalitat, el 1879 
un estatut penal de Connecticut prohibí expressament l’ús o 
prescripció de qualsevol mètode anticonceptiu, fins i tot a les 
parelles casades. Malgrat que en altres Estats també existien 
prohibicions similars, l’estatut de Connecticut era únic perquè 
també permetia processar els metges que prescrivissin 
anticonceptius i la parella que els utilitzés.  

 
A mitjans dels anys trenta, els mètodes de control de la natalitat 
s’utilitzaven molt poc als EE.UU. però alguns metges de centres 
privats els prescrivien a parelles casades i ja es podien adquirir a 
les farmàcies. En aquest context, a Griswold v. Connectitut [381 
U.S. 479 (1965)] el TS declarà per set vots contra dos que la 
prohibició estatal d’usar anticonceptius violava el dret a la intimitat 
conjugal que emana de diversos preceptes constitucionals. 
 

En un intent de provocar una acció legal, la Planned Parenthood 
League of Connectitut obrí un centre a New Haven, motiu pel qual 
van ser arrestats el seu director mèdic i la seva directora 
executiva i recurrent, Estelle Griswold. En el seu recurs, Griswold 
sol·licità que es declarés inconstitucional l’estatut que 
criminalitzava l’ús o l’assistència a una altra persona per tal 
d’utilitzar “qualsevol medicament, article mèdic, o instrument 
dirigit a evitar un embaràs”. La majoria del tribunal considerà la 
norma inconstitucional, tot argumentant que en la Constitució 
Federal hi ha diverses garanties específiques, com les 
reconegudes a la Primera Esmena (llibertat d’expressió i 
d’opinió), que creen zones d’intimitat mereixedores de protecció 
constitucional; i que el concepte de llibertat reconegut en la 
clàusula del procés degut de la XIV Esmena també comprèn el 
dret a la intimitat conjugal (p. 485).  

 
A Eisenstadt v. Baird [405 U.S. 438 (1972)] el TS afirmà que el dret 
a evitar la procreació mitjançant anticonceptius es basa en la 
llibertat individual, que es composa en part de la intimitat conjugal. 
Basat en raons d’igualtat, el TS estengué el raonament de 
Griswold a les persones no casades.  
 

El cas s’originà a partir de l’arrest d’un individu que havia 
subministrat anticonceptius a una dona soltera, en contra de la 
Llei de l’estat de Massachusetts que prohibia la distribució 
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d’anticonceptius a les persones no casades i en tipificava com a 
delicte greu la distribució sense llicència mèdica o farmacèutica. 
El TS anul·là la llei estatal i estengué expressament el raonament 
de Griswold a les persones no casades, en base als drets 
constitucionals a la intimitat, a la llibertat i a la igualtat: “Si el dret 
a la intimitat significa alguna cosa és el dret de l’individu, casat o 
solter, a ser lliure de qualsevol intrusió governamental 
injustificada en qüestions que afecten de forma essencial a les 
persones, com la decisió de tenir fills” (p. 453).  
 

En la línia d’Eisenstadt, a Carey v. Population Services 
International [431 U.S. 678 (1977)] el TS estengué la protecció del 
dret a la intimitat als menors:  
 

En el cas, el TS invalidà un estatut de Nova York que prohibia la 
venda i distribució d’anticonceptius a menors de setze anys, així 
com el seu anunci i distribució per persones no autoritzades. En 
el pronunciament, el TS confirmà que la decisió de tenir un fill 
forma part de les eleccions protegides constitucionalment (p. 
685).  

 
Aquest grup de casos marca una línia divisòria, en tant que vincula 
per primer cop el dret a la procreació amb el dret a la intimitat, i 
reconeix un dret a no procrear a partir de l’ús de mètodes 
anticonceptius. Ara bé, cap d’aquestes decisions reconeix 
expressament un dret a procrear. 
 

c) Casos sobre avortament  
 
A partir dels anys setanta, el TS seguí desenvolupant l’abast de les 
decisions procreatives a partir del dret a la intimitat, mitjançant un 
grup de casos que tenien per objecte l’avortament i, en particular, 
si la presa de decisions en relació a la continuació de l’embaràs 
correspon a l’Estat o a la dona embarassada, o bé a un dels dos 
futurs progenitors131. Des d’aleshores, la qüestió ha dominat el 
discurs procreatiu als EE.UU. 
 

Durant els anys cinquanta, la majoria d’Estats nord-americans 
restringien severament l’avortament i, si el permetien, el limitaven 
a casos de violació o de perill per a la vida de la dona. A la 
pràctica, les dones amb recursos econòmics que volien avortar i 
no ho podien fer en el seu estat viatjaven a un altre estat on la 

                                                 
131 Leslie Joan HARRIS, Lee E. TEITELBAUM, June CARBONE, Family Law, 

3rd ed., New York, Aspen, 2005, pp. 140 i ss.  
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pràctica era legal, o bé a l’estranger, mentre que la resta recorrien 
sovint a l’avortament il·legal. Al llarg dels anys seixanta, amb el 
suport de grups com Planned Parenthood i dels primers 
moviments d’alliberament de la dona es començà a forjar un 
corrent que pretenia derogar o modificar les lleis que limitaven 
l’avortament. Tot i l’oposició d’alguns grups, entre 1967 i 1970 
dotze estats van promulgar lleis que liberalitzaven l’avortament en 
cas de violació, incest, o per tal de protegir la salut i la vida de la 
mare. Així mateix, durant els primers sis mesos de 1970, tres 
estats (entre ells, Nova York) eliminaren qualsevol barrera a 
l’avortament sempre que es realitzés dintre de certs límits 
temporals.  

 
En base al precedent establert per Griswold v. Connectitut, que 
aportà arguments suficients per defensar que el dret a la intimitat 
s’havia d’estendre al control de la dona sobre el propi cos, a Roe v. 
Wade [410 U.S. 113 (1973)] el TS atorgà prevalença a la decisió 
de la dona de posar fi al seu embaràs en determinades 
circumstàncies:  
 

Roe v. Wade té origen en una acció de classe encapçalada per 
Jane Roe (Norma L. Mc.Corvey), en el seu propi nom i “en el de 
totes les dones en una situació similar”. L’actora era una dona 
soltera i resident a Dallas que afirmava que no es podia fer càrrec 
de la criatura que esperava i volia accedir a un avortament legal. 
No obstant, una llei de Texas de 1857 només permetia avortar 
durant els tres primers mesos d’embaràs en cas de risc per a la 
vida de la mare. L’actora demandà l’advocat del districte, Henry 
Wade, en representació de l’estat de Texas, perquè considerava 
que la llei estatal violava el seu dret a la intimitat personal, i 
sol·licità una ordre judicial que la declarés inconstitucional, així 
com l’adopció de les mesures judicials pertinents per impedir-ne 
l’execució132.  
 

                                                 
132 Roe v. Wade va ser en realitat l’efecte d’una acció legal provocada 

per dues advocades feministes que van cercar durant un temps una dona 
embarassada disposada a interposar l’acció. Malgrat que Norma L. Mc.Corvey, 
una dona amb pocs recursos i una vida difícil, assegurà que el seu embaràs havia 
estat el resultat d’una violació, les seves advocades van decidir no fer constar 
aquest extrem en la demanda per tal d’evitar un pronunciament restrictiu del 
tribunal, que només legalitzés l’avortament en aquests casos, i per no 
comprometre la credibilitat del cas. Per més informació sobre els antecedents de 
fet del cas i els avatars del procediment, vegeu Marian FAUX, Roe v. Wade. The 
Untold Story of the Landmark Supreme Court Decision that Made Abortion Legal, 
New York, Mentor, 1989.  
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El TS declarà inconstitucional la llei estatal per set vots contra dos, 
ja que interferia en la llibertat de la dona d’avortar derivada del dret 
a la intimitat, protegit per la clàusula del procés degut de la XIV 
Esmena:  
 

En paraules del Jutge Blackmun, el dret a la intimitat és prou 
ampli com per comprendre la decisió d’una dona sobre si 
continuar o no amb l’embaràs. Es tracta d’un dret fonamental 
però no absolut que l’Estat pot restringir quan apreciï un interès 
superior, a través de regulacions estretament detallades que 
expressin els interessos legítims de l’Estat que es troben afectats 
(p. 155). Atesa la manca de consens sobre l’inici de la vida, 
l’Estat té dos interessos vàlids: un, basat en protegir la vida 
humana potencial; i l’altre, en preservar la salut de la mare. A 
partir de la viabilitat del fetus o moment a partir del qual aquest 
pot viure fora de l’úter matern, que se situa al principi del tercer 
trimestre, preval l’interès de l’Estat en protegir la vida humana, 
que només pot cedir quan hi ha en perill la vida o la salut de la 
mare. Abans d’aquest moment l’Estat no pot infringir el dret de la 
dona a la intimitat, tot i que pot regular de forma raonable 
l’avortament en atenció a la protecció de la salut de la dona 
durant el segon trimestre (pp. 163-165)133.  
 

Com era previsible, el cas va anar seguit de diversos estatuts i lleis 
federals que pretenien definir les condicions en què es permetia 
l’avortament. Des d’aleshores, la vigència de Roe v. Wade ha estat 
un tema recurrent als EE.UU.134, tot i que el pronunciament mai 
s’ha anul·lat135.  

                                                 
133 Paral·lelament a Roe, Sandra Cano (“Mary Doe”), una dona 

embarassada que pretenia accedir a un avortament legal a Geòrgia, interposà 
una acció contra la llei estatal que a partir d’una reforma de 1968 només permetia 
l’avortament en un hospital i sota l’aprovació d’un comitè mèdic després que dos 
metges examinessin la dona. Doe v. Bolton [410 U.S. 179 (1973)] es resolgué el 
mateix dia i en el mateix sentit que Roe, anul·lant la Llei de Geòrgia per set vots 
contra dos.  

134 A favor de la sentència, vegeu Ronald DWORKIN, “Unenumerated 
Rights: Whether and How Roe Should Be Overruled”, 92 U. Chi. L. Rev., 1992, 
pp. 428, 430 i 432; i, en contra, John HART ELY, “The Wages of Crying Wolf: A 
Comment on Roe v. Wade”, 82 Yale L.J., 1973, pp. 924, 930, 932, 943 i 947. 
Aquest autor critica, en especial, que el terme “viabilitat” que utilitza la sentència 
és vague i confós, a més que no fonamenta suficientment la noció d’intimitat des 
del punt de vista constitucional.  

135 El 1995 Norma L. McCorvey passà a ser membre actiu dels grups 
“pro-life” i intentà reobrir i revisar el cas interposant recurs davant del Tribunal del 
districte de Texas (Mc.Corvey v. Hill). La recurrent aportava noves proves sobre el 
desenvolupament fetal però el Tribunal d’Apel·lacions del Cinquè Circuit dels 
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A Planned Parenthood Assn. of Central Mo. v. Danforth [428 U.S. 
52 (1976)] el TS resolgué que quan la decisió de tenir i educar un 
fill afecta l’autonomia i la integritat corporal d’una part més que la 
de l’altra, han de prevaler els interessos de la primera.  

 
En el cas, el TS declarà inconstitucional la sec. 3(3) de la Llei de 
Missouri que requeria el consentiment escrit previ del marit de la 
dona que pretenia avortar durant el primer trimestre d’embaràs, 
excepte que un metge certifiqués que l’avortament era necessari 
per tal de garantir la vida de la mare. Si la dona era menor, es 
requeria el consentiment d’un dels pares. El Tribunal valorà els 
interessos de cada cònjuge i considerà per sis vots contra tres 
que la dona es veia afectada més directament i immediata per 
l’embaràs i, per tant, la seva decisió de tenir i educar un fill o de 
no fer-ho era prevalent durant el primer trimestre. Segons el TS, 
l’Estat no pot delegar ni tan sols al cònjuge un poder unilateral de 
vet que el propi Estat no té durant aquest període (p. 70)136.  

                                                                                                               
EE.UU en denegà la revisió [385 F.3d 846, 5th Cir. (2004)], extrem que va ser 
confirmat pel TS dels EE.UU el 22.2.2005. Les altres decisions rellevants del TS 
sobre avortament, Stenberg v. Carhart (530 U.S. 914 (2000)) i Gonzales v. 
Carhart (550 U.S. _ 2007) han confirmat la constitucionalitat de la Partial-Birth 
Abortion Ban Act, aprovada pel Congrés el 2003 i que regula un procediment de 
dilació i extracció a utilitzar en els avortaments practicats a finals del segon 
trimestre, quan el fetus ja és massa gran per passar a través del cèrvix encara no 
dilatat. Diversos autors han criticat que Gonzales v. Carhart restringeixi 
l’avortament a partir de determinats terminis en base a la protecció de la dona, ja 
que això vulnera la seva llibertat i dignitat. Per contra, el vot particular d’aquest 
darrer cas afirma que “el dret a l’avortament protegeix l’autonomia de la dona per 
determinar el curs de la seva vida i, per tant, per gaudir de la seva igualtat com a 
ciutadana” (1610): vegeu Reva B. SIEGEL, “Sex Equality Arguments for 
Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression”, 
56:7 Emory Law Journal 815, Num. 7, 2007, pp. 816, 837-838. En un altre ordre 
de coses, Maher v. Roe [432 U.S. 464 (1977)]; Harris v. McRae [448 U.S. 297 
(1980)] i Rust v. Sullivan [500 U.S. 173 (1991)] s’havien pronunciat en contra de 
finançar l’avortament amb recursos públics.  

136 El cas anàleg a Europa és Paton v. The U.K. (3 Eur.H.R.Rep. 408, 
13.5.1980), que la Comissió Europea de Drets Humans resolgué en sentit similar. 
A les vuit setmanes de gestació, un cop assabentat de l’embaràs i de la intenció 
de la seva esposa d’avortar, el marit demandà davant de la High Court del Regne 
Unit l’esposa i el director de l’hospital on s’havia de practicar l’avortament, i 
sol·licità una ordre judicial per evitar-lo. El tribunal desestimà la demanda i 
l’avortament tingué lloc a les deu setmanes sota l’excepció legal de greu risc per a 
la salut física i mental de la mare. El marit recorregué llavors davant de la 
Comissió, que també desestimà el recurs. Segons el recurrent, la llei britànica 
aplicable al cas, l’Abortion Act (1967), en no obligar a què la dona que volia 
avortar consultés el pare de la criatura, violava el dret a la vida del futur fill (art. 2 
CEDH) i el respecte a la vida privada i familiar (art. 8.1 CEDH). En relació a 
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El TS dels EE.UU. confirmà la primacia atorgada a l’autonomia 
personal i la integritat corporal en aquest àmbit amb els casos 
Akron v. Akron Ctr. for Reprod. Health [462 U.S. 416 (1983)] i 
Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey [505 
U.S. 833 (1992)]:   
 

Akron qüestionava la constitucionalitat de diversos preceptes 
d’una ordenança de la ciutat de l’estat d’Ohio que regulava 
l’avortament. Els preceptes impugnats requerien que a partir dels 
tres mesos d’embaràs l’avortament es portés a terme en un 
hospital, amb consentiment informat del metge i prèvia espera de 
vint-i-quatre hores entre la signatura del consentiment i la pràctica 
de l’avortament. L’ordenança considerava delicte l’incompliment 
d’aquests requisits, motiu pel qual tres clíniques que practicaven 
avortaments a Akron i un dels seus metges la van impugnar. El 
TS declarà inconstitucional l’ordenança per la vaguetat dels 
termes emprats, per la manca de prova dels interessos afectats i 
perquè constituïa una càrrega excessiva per accedir a un 
avortament (p. 434).  

 
El TS resolgué a Casey sobre la impugnació de la sec. 3209 de la 
Llei d’avortament de Pennsilvània que, entre d’altres extrems, 
imposava un període d’espera de vint-i-quatre hores i que la dona 
prestés el seu consentiment informat abans de la pràctica de 
l’avortament. A més, excepte en casos d’urgència mèdica, cap 
metge podia practicar un avortament a una dona casada sense 
rebre una declaració signada segons la qual el marit havia estat 

                                                                                                               
l’article 2, la Comissió entengué que la referència a què “El dret de tota persona a 
la vida està protegit per la Llei. (...)”, exclou els no nascuts (§7-9), a més que la 
Convenció no defineix el terme “vida”. En relació a l’article 8, la Comissió justificà 
l’avortament en base al seu apartat 2n., que interpretat en sentit contrari permet 
les ingerències justificades en el dret a la vida privada i familiar reconegut en 
l’apartat primer, ja que l’avortament era necessari per a la protecció dels drets de 
la futura mare. Segons la Comissió, el dret a respectar la vida familiar no es pot 
interpretar de forma tan àmplia que atorgui al futur pare un dret a ser consultat 
sobre l’avortament que la gestant pretén portar a terme (§26-27). Paton v. The 
U.K. és el primer cas en què un tribunal superior europeu amplià el dret de la 
dona a la vida privada per tal de posar fi a l’embaràs quan el futur pare s’hi 
oposava. La preclusió de l’hipotètic dret de vet de l’home en aquests casos també 
evita la prevalença del dret estatal, com a mínim fins a una fase avançada de la 
gestació, ja que l’interès de l’Estat en un infant que encara no ha nascut no pot 
ser superior al del pare biològic: vegeu Encarna ROCA I TRÍAS, “Derechos de 
reproducción y eugenesia”, a Carlos María ROMEO CASABONA (Ed.), Biotecnología 
y derecho. Perspectivas en derecho comparado, Granada, Publicaciones de la 
Cátedra de derecho y genoma humano y Editorial Comares, 1998, pp. 131-132. 
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informat de la decisió d’avortar137. Seguint la tesi de Danforth, a 
Casey el TS afirmà que quan existeix desacord entre la dona i 
l’home, ha de prevaler la decisió de la primera, per ser qui gesta 
el fill i qui es veu afectada de forma més directa per l’embaràs. El 
Tribunal confirmà la protecció, basada en la llibertat, de les 
relacions íntimes, la família i les decisions de concebre o tenir un 
fill, motiu pel qual anul·là el precepte que exigia el consentiment 
marital (p. 857). 
 

Casey confirmà la possibilitat iniciada per Roe d’avortar per 
qualsevol raó dintre de certs límits temporals138. Ara bé, Casey 
també atorgà als estats més marge de maniobra per tal de 
desencoratjar l’avortament. Del cas es desprèn que, sempre que 
no afecti el dret de la dona a decidir, una mesura estatal dirigida a 
persuadir-la per tal que no avorti s’ha de mantenir si garanteix 
aquest objectiu de forma raonable, és a dir, sense constituir una 
càrrega excessiva o indeguda.  
 
A partir de les paraules del Jutge Blackmun, segons qui “Qualsevol 
restricció en el dret de la dona a posar fi al seu embaràs també ha 
de complir garanties constitucionals d’igualtat de gènere” (p. 928), 
alguns autors han afirmat que els límits constitucionals en les lleis 
que regulen l’avortament s’han d’expressar en el llenguatge de la 
igualtat sexual, que interactua amb el valor de la llibertat. D’acord 
amb aquestes tesis, a Casey el TS superà el pronunciament de 
Roe v. Wade, que havia configurat el dret a l’avortament com una 
forma de llibertat protegida per la clàusula del procés degut, i inicià 
la protecció de l’avortament com un dret d’igualtat basat en la 

                                                 
137 D’acord amb la Llei, la dona podia obviar aquest requisit si aportava 

una declaració signada segons la qual el fill que esperava no era del marit; aquest 
darrer no podia ser localitzat; l’embaràs era el resultat d’un abús sexual del marit 
denunciat per la dona; o si creia que informar el marit provocaria que aquest o 
una altra persona atemptés contra la seva integritat física. A més, quan la dona 
que pretenia avortar era menor, la Llei requeria la notificació i el consentiment de, 
com a mínim, un dels progenitors, que només es podia obviar per autorització 
judicial (“judicial bypass”).  

138 A partir de Casey s’afirma que la intimitat deixa de ser la justificació 
primària dels anomenats drets reproductius, i la llibertat passa a un primer pla, en 
tant que permet el control del propi cos i del propi destí: vegeu R. ALTA CHARO, 
“Reproductive Technologies: IV. Legal and Regulatory Issues”, Encyclopedia of 
Bioethics, a Stephen POST (Ed.), Vol. 4, 3rd ed., New York, Macmillan Reference 
USA, 2004, p. 2276 (5 vols.). Accessible on line a través de Thomson-Gale; 
Nanette ELSTER, Lori B. ANDREWS, “Regulating Reproductive Technologies”, 21:1 
The Journal of Legal Medicine 35, 2000, p. 5 (versió electrònica).  
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”Equal Protection Clause” de la Constitució, que permetria l’accés 
a un avortament a totes les dones amb les mínimes garanties139.  
 
 
4.3. Les decisions procreatives en el context de le s tècniques 
de reproducció assistida 
 
4.3.1. Abast  
 
Tant la proliferació dels mètodes anticonceptius, en un primer 
moment, com el consegüent desenvolupament de les TRA 
permeten dissociar sexualitat i reproducció, encara que ho fan en 
sentit invers. Així, mentre que els mètodes anticonceptius 
possibiliten la sexualitat sense reproducció, les TRA faciliten la 
reproducció sense sexualitat140.  
 
Si bé alguns dels casos resolts en matèria d’esterilització forçosa, 
anticoncepció i avortament anuncien un dret a procrear en 
abstracte, a la pràctica cap l’aplica i tots acaben confirmant un 
“dret a no procrear”.  
 
Les decisions procreatives són decisions individuals que tenen 
diverses dimensions i poden incloure tant la decisió de tenir fills 
com la de no tenir-los. Si es donen en l’àmbit d’un projecte parental 

                                                 
139 SIEGEL, cit., pp. 825-834. En connexió, altres feministes nord-

americans consideren que, a més, aquesta tesi també permet accedir les TRA: 
vegeu Jack M. BALKIN, “How New Genetic Technologies Will Transform Roe v. 
Wade”, Emory Law Journal vol. 56, pp. 843-864, a pp. 844, 864 i 855 (en premsa), 
i Yale Law School, Public Law Working Paper No. 134, pp. 844 i 
851(http://ssrn.com/abstract=964508); BECKER, BOWMAN, NOURSE, YURACKO, cit., 
pp. 471-473; i Catharine MACKINNON, “Privacy v. Equality”, a Feminism 
Unmodified: Discourses of Life and Law, Cambridge-MA, Harvard University 
Press, 1987, pp. 93-102.  
Per contra, WEST considera que aquestes noves tesis segueixen situant el dret a 
l’avortament en l’esfera privada i que, en lloc de garantir les opcions reproductives 
de les dones a partir d’un discurs constitucional basat en els drets, caldrien 
arguments més amplis no provinents de l’esfera legal, sinó de la política, cosa que 
permetria situar la discussió en els àmbits legislatius estatals i federals. Vegeu 
Robin WEST, “From Choice to Reproductive Justice: De-Constitutionalizing 
Abortion Rights”, Yale L.J. 118:1394, 2009:  
http://www.yalelawjournal.org/images/pdfs/784.pdf  

140 José Antonio SOUTO PAZ, Comunidad Política y Libertad de Creencias 
(Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado), 2ª ed., Madrid 
– Barcelona, Marcial Pons, 2003, p. 336.  
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de dues persones, aquestes decisions són la suma de dues 
decisions individuals, que com a tals poden entrar en conflicte.  
 
Un dret subjectiu comprèn les diverses situacions en què es troba 
la persona i en què la norma jurídica li reconeix un àmbit de 
llibertat que implica una sèrie de possibilitats d’actuació i la 
corresponent protecció o tutela per a la seva defensa141. En el 
context de la procreació parlem de decisions i no de drets, ja que 
tenir fills no depèn exclusivament de la voluntat del subjecte o 
subjectes que inicien el projecte parental, sinó de la biologia. Si no 
hi ha capacitat biològica per tenir fills, no pot existir un dret a tenir-
los. D’altra banda, és difícil argumentar que ser pare o mare és 
indispensable per tal de satisfer necessitats bàsiques, ja que tenir 
fills obeeix més aviat a un desig amb part de component social, 
com demostra el fet que moltes persones opten per no tenir-los. 
Quelcom basat en un desig no pot crear un dret a l’assistència per 
part de terceres persones142.  
                                                 

141 Luis DÍEZ-PICAZO y Antonio GULLÓN, Sistema de derecho civil 
(volumen I). Madrid, Tecnos, 11ª ed., 2006, pp. 413 i 417-418.   

142 Mary WARNOCK: “The Limits of Rights-based Discourse”, a JR 
SPENCER and Antje DU BOIS-PEDAIN (Eds.), Freedom and Responsibility in 
Reproductive Choice, Oxford and Portland, Oregon, Hart, 2006, pp. 3-14, a pp. 3 i 
ss.; Making Babies. Is there a right to have children?, Oxford, OUP, 2002, pp. 17 i 
ss. (per una traducció de l’obra al castellà: Fabricando bebés. ¿Existe un derecho 
a tener hijos?, Barcelona, Gedisa, 2004); 1985, cit., p. 9. Segons l’autora, a 
diferència de la nutrició, la procreació no és una necessitat bàsica que generi una 
obligació de ser satisfeta. En el mateix sentit, vegeu James M. HUMBER and 
Robert F. ALMEDER (Eds.), Reproduction, Technology, and Rights, Totowa-New 
Jersey, Humana Press, 1996, pp. 84-86; Martyn EVANS, “A Right to Procreate?. 
Assisted Conception, Ordinary Procreation and Adoption”, a D. EVANS (Ed.), cit., 
pp. 127-143, a pp. 127-129; Mary MAHOWALD, Women and Children in Health 
Care: An Unequal Majority, NY, OUP, 1993; UNIACKE, cit. A Espanya, LEMA AÑÓN 
(1999, cit., pp. 295-307) també conclou que desig no equival a dret. En sentit 
similar, BUSTOS PUECHE nega que existeixi un “dret subjectiu al fill”: José Enrique 
BUSTOS PUECHE, El derecho civil ante el reto de la nueva genética, Madrid, 
Dykinson, 1996, pp. 91-93. Excepcionalment, ZARRALUQUI ha configurat la 
reproducció com un “desig natural de l’ésser humà, consubstancial a la seva 
pròpia essència”: Luis ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, “La reproducción asistida 
en mujeres solas y en pareja homosexual”, a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 132: 
http://vlex.com/vid/376291. En aquesta línia, un corrent minoritari defensa que 
existeix un dret natural a procrear que, com a tal, requereix protecció absoluta, a 
partir de l’assumpció que el desig de tenir fills és característic de la condició 
humana: Rafael GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, “Aspectos negociales en la aplicación de 
las técnicas de reproducción humana asistida”, a Luis GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE 

(Coord.), Homenaje a José María Chico y Ortiz, Madrid, Marcial Pons, 1995, pp. 
297-354, a pp. 300 i ss.; i Luis ZARRALUQUI, Procreación asistida y derechos 
fundamentales, Madrid, Tecnos, 1988, p. 70.  
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Els organigrames següents representen la major protecció que a 
partir dels anys seixanta els tribunals han anat atorgant a les 
decisions que es prenen en el context de la procreació:  
 

      
 
 

 
 
 
A partir dels anys vuitanta el discurs procreatiu s’allunya de 
qüestions com el control de la natalitat i la legalització de 
determinats supòsits d’avortament, i es centra en les noves 
qüestions que planteja l’accés a les TRA, com el valor jurídic dels 
acords de maternitat subrogada.  
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Ni les declaracions internacionals de drets ni les constitucions dels 
diferents països reconeixen un dret fonamental a procrear. Ara bé, 
com ja he subratllat, la manca de reconeixement exprés d’un dret a 
tenir fills no impedeix que en determinades circumstàncies les 
decisions procreatives hagin de ser protegides a partir de la seva 
base constitucional, en tant que afecten algun dret fonamental143. 
Aquesta base es trobaria en la dignitat de la persona, en el 
reconeixement dels seus drets inherents, en el lliure 
desenvolupament de la personalitat i en la llibertat144. Així mateix, 
en tant que la procreació és un aspecte de la vida privada de les 
persones, a partir del case law del TS federal dels EE.UU ha anat 
guanyant acceptació la idea que la base essencial per a la 
protecció de les decisions procreatives es troba en el dret a la 
intimitat. Només a partir d’aquest dret podríem admetre, en sentit 
molt lax, l’existència d’un dret a procrear que troba fonament en el 
dret a la intimitat, ja sigui autònomament145 o junt amb la llibertat146.  
                                                 

143 GÓMEZ SÁNCHEZ, 1988, cit., p. 88. Vegeu també Josep FERRER RIBA, 
“Derechos de reproducción, vínculos familiares y clonación”, Revista de Occidente 
Nº 214, Marzo 1999, pp. 69-86, a p. 74.  

144 J. HUALDE-SÁNCHEZ, I. ALCORTA IDIAQUEZ, cit., pp. 251-252; Yolanda 
GÓMEZ SÁNCHEZ, El derecho a la reproducción humana, Madrid, Marcial Pons, 
1994, p. 42; GÓMEZ SÁNCHEZ, 1988, cit., pp. 90-91; FERRER RIBA, cit., pp. 74-75. El 
darrer també apunta a l’obligació dels poders públics de protegir la família (art. 
39.1 CE) com un dels fonaments de la llibertat de procrear.  

145 John A. ROBERTSON és el màxim exponent d’aquesta idea: “In the 
Beginning: The Legal Status of Early Embryos”, 76 Va. L. Rev. 437, 1990, pp. 
454-455; “Noncoital Reproduction and Procreative Liberty”, a ALPERN, cit., 1992, 
pp. 249-258, a pp. 254-255; Children of Choice. Freedom and the New 
Reproductive Technologies, Princeton – New Jersey, Princeton University Press, 
1994, pp. 16 i ss.; i “Assisted Reproductive Technology and the Family”, 47 
Hastings L.J. 911, April 1996, pp. 913 i ss. En el mateix sentit, vegeu LORIO, cit., p. 
1642; Jennifer L. CAROW, “Davis v. Davis: an inconsistent exception to an 
otherwise sound rule advancing procreational freedom and reproductive 
technology”, 43 De Paul L. Rev., 1993-1994, p. 533; DWORKIN, cit., 92 U. Chi. L. 
Rev., 1992, p. 432; Mario J. TRESPALACIOS, “Frozen Embryos: Towards an 
Equitable Solution”, 46 University of Miami Law Review 834, 1991-1992, pp. 822 i 
ss.; Patricia A. MARTIN and Martin L. LAGOD, “The Human Preembryo, the 
Progenitors, and The State: Toward a Dynamic Theory of Status, Rights, and 
Research Policy”, 52 High Technology Law Journal, 1989-1990, pp. 279 i ss.; Lori 
ANDREWS, “The Legal Status of the Embryo”, 32 Loyola Law Review 357, 1986-
1987, pp. 360 i ss.; George J. ANNAS i Sherman ELIAS, “In Vitro Fertilization and 
Embryo Transfer: Medicolegal Aspects of a New Technique to Create a Family”, 
17 Fam. L.Q., 1983-1984, p. 209. A Espanya, GÓMEZ SÁNCHEZ (1994, cit., pp. 52 i 
ss.). Més recentment, a favor de fonamentar el dret en el lliure desenvolupament 
de la personalitat, el dret a la intimitat i a l’autodeterminació personal, i a la 
protecció que els poders públics asseguren a la família: Mónica NAVARRO MICHEL, 
“Crisis de pareja y destino de los embriones. El asunto Evans v. Reino Unido 
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Un cop admès que les decisions procreatives mereixen una 
protecció especial a partir d’alguns drets amb fonament 
constitucional, reconeguts en textos de dret internacional o bé 
desenvolupats per la jurisprudència, sorgeix la qüestió de si les 
decisions que tenen a veure amb la procreació mitjançant TRA 
també mereixen protecció147. L’accés a les TRA s’ha justificat, en 
major o menor mesura, segons atorguin prevalença al benestar 
dels pares o al benestar del fill148.  
 

Des del punt de vista del benestar dels pares, s’ha defensat que 
qualsevol persona ha de poder viure l’experiència de tenir fills, ja 
que el desig de procrear és inherent a la condició humana. 
Aquesta postura concep la infertilitat com una malaltia i, per tant, 
considera justificada tota intervenció mèdica per tal de fer-hi front. 
Entre els autors nord-americans que s’adscriuen a aquest corrent 
es troben els que atorguen primacia presumptiva a l’autonomia 
reproductiva i consideren que les eleccions procreatives dels 
individus comprenen l’accés a les TRA, que només es poden 
limitar si existeixen raons suficients per creure que poden danyar 
els interessos o els drets de tercers, o quan l’Estat pot demostrar 
que existeix un interès superior que mereix protecció149. La 
defensa de l’autonomia reproductiva en aquest àmbit comporta 
atorgar caràcter vinculant als acords procreatius, com els de 
maternitat subrogada o disposició dels preembrions, fins i tot 

                                                                                                               
(SSTEDH 7 de marzo de 2006 y 10 de abril de 2007)”, RJC núm. 1-2008, pp. 155-
182, a p. 169.  

146 ELSTER, ANDREWS, cit., p. 5: segons els autors, existeix un dret a 
prendre decisions procreatives que comprèn l’accés a la FIVTE per part de 
parelles infèrtils; ALTA CHARO, cit., a Stephen POST (Ed.), cit., p. 2276. A Espanya, 
Luis María DOMÍNGUEZ RODRIGO, “Los derechos procreativos como expresión del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad en el seno de las unidades 
familiares no matrimoniales”, a Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT (Coord.), Libro 
homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Madrid, Civitas, 1989, pp. 349-368, a 
pp. 357 i ss.  

147 L. NIELSEN, The Right to a Child versus the Rights of a Child, 
Parenthood in Modern Society, a John EEKELAAR and Petar SﬞAR ﬞCEVIĆ, cit., 1993, p. 
213.  

148 Per una visió contraposada d’aquestes dues aproximacions, vegeu 
NERI, a D. EVANS (Ed.), cit., pp. 145-156.  

149 El terme original, “the presumptive primacy of procreative liberty”, va 
ser acotat per John A. ROBERTSON a “In the Beginning...”, cit., pp. 454-455, i 
desenvolupat pel mateix autor en obres posteriors: “Assisted Reproductive 
Technology...”, cit., pp. 913 i ss.; Children of Choice..., pp. 16 i ss.; i “Noncoital 
Reproduction...”, a ALPERN, cit., 1992, pp. 254-255. Prèviament, s’havien 
pronunciat en sentit similar ANNAS I ELIAS, cit., p. 209; i ANDREWS, cit., pp. 360 i ss.  
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quan s’ha produït un canvi de circumstàncies en relació al 
moment de signatura de l’acord150.  

 
Els autors que basen l’accés a les TRA en el benestar dels fills no 
les conceben com un mètode alternatiu de reproducció disponible 
universalment, ja que determinats interessos legítims 
fonamentats en possibles perjudicis objectius poden 
desaconsellar-ne l’accés. És per això que aquest corrent, en lloc 
de basar l’accés a les TRA en la llibertat o l’autonomia 
reproductiva, el basa en la igualtat reproductiva que emana de 
l’”Equal Protection Clause” de la Constitució nord-americana151.  

 
4.3.2. Casos en què s’ha plantejat la qüestió  
 
Com ja he avançat, la gran majoria de legislacions nacionals i 
internacionals no reconeixen un dret positiu dels individus a 
procrear. Les sentències del TS federal dels EE.UU. que infereixen 
aquest dret de la intimitat i la llibertat reconegudes per la 
Constitució, tenen a veure amb els conflictes que es van plantejar 
en l’àmbit de la reproducció sexual durant els anys seixanta i 
setanta, abans que es generalitzessin les TRA. Ni el TS ni cap 
tribunal d’un circuit federal nord-americà s’han pronunciat mai 
sobre si aquest dret de creació jurisprudencial s’estén a la 
reproducció derivada de l’accés a TRA. Com veurem, a Europa el 
TEDH s’ha limitat a declarar que el dret a la vida privada que 

                                                 
150 El màxim representant d’aquesta postura, com desenvoluparé més 

endavant, és John A. ROBERTSON: vegeu, entre d’altres, els seus treballs “Prior 
Agreements for Disposition of Frozen Embryos”, 51 Ohio St. L.J. 407, 1990; i “In 
the Beginning...”, cit.  

151 Vegeu els treballs de Radhika RAO: “Conflicting Interests in 
Reproductive Autonomy and Their Impact on New Technologies: The Personal 
Right: Privacy, Property, or Child?: Equal Liberty: Assisted Reproductive 
Technology and Reproductive Equality”, 76 The George Washington Law Review 
1457, 2008, p. 1480; “Assisted Reproductive Technology and the Threat to the 
Traditional Family”, 47 Hastings L.J., 1996, pp. 951 i 966; i “Constitutional 
Misconceptions”, 93 Michigan Law Review, 1995, pp. 1473 i ss. L’autora critica 
molt en particular la idea del “dany greu” de ROBERTSON, ja que converteix gairebé 
en il·limitat l’accés a les TRA. Segons l’autora, la regulació de les TRA s’ha de 
fomentar en la igualtat reproductiva, de manera que el legislador pot negar l’accés 
a les mateixes basat en raons com els possibles danys psicològics, socials o 
físics als futurs nens, però no té base constitucional per fer-ho en atenció a 
prejudicis morals contra el que considera formes no naturals de reproducció. En 
lloc de preguntar-se si una regulació concreta limita l’autonomia, aquest corrent es 
qüestiona si una llei nega sel·lectivament a un individu o a un grup l’accés a la 
reproducció en contra de la igualtat.  
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reconeix l’article 8 CEDH comprèn tant la decisió de ser pare o 
mare com la de no ser-ho.  
 
Cap de les poques qüestions derivades de la generalització de les 
TRA que s’han plantejat fins ara davant de les jurisdiccions nord-
americanes i del TEDH té un abast general i, per tant, no permet 
inferir un dret a fer ús de les TRA.  

 
A In Re Baby M [537 a.2d 1227 (N.J. 1988)], el primer cas sobre 
maternitat subrogada que transcendí a l’opinió pública nord-
americana, el TS de Nova Jersey afirmà que “El dret a procrear 
és simplement el dret a tenir fills, ja sigui a partir de relacions 
sexuals o inseminació artificial. No és més que això” (p. 1253). 
D’acord amb els fets del cas, Mary Beth Whitehead, mare gestant 
i genètica, va donar llum a una nena per “encàrrec” de William i 
Elizabeth Stern, una parella comitent que a canvi pagà $10,000 a 
la mare subrogada i $7,500 al centre de reproducció assistida. 
Després del part, la mare subrogada canvià d’opinió i es negà a 
lliurar la nena ala parella comitent. El TS de Nova Jersey 
considerà el contracte ineficaç i declarà pares legals de la menor 
a la mare subrogada, també mare genètica, i al marit de la parella 
comitent, que n’era el pare genètic. Ara bé, en base a l’interès 
superior de la menor, el Tribunal n’atribuí la guarda a la parella 
comitent, i garantí a la mare subrogada un règim de visites 
susceptible d’ampliació. 
 
A Goodwin v. Turner el tribunal d’apel·lacions del 8è. circuit de 
Missouri [908 F.2d 1395, C.A.8 (Mo), 1990] desestimà el recurs 
d’un reclús contra la negativa del centre penitenciari de 
subministrar un recipient amb el seu esperma a l’esposa, per tal 
que aquesta fos inseminada. El tribunal confirmà la decisió de les 
autoritats penitenciàries aplicant el test del cas Turner v. Safley 
[482 U.S. 78 (1987)], en base al qual aprecià una connexió 
racional entre la mesura penitenciària i l’interès legítim del 
govern. Malgrat que Turner considerà que els presos conserven 
els drets constitucionals, com el dret a contreure matrimoni (p. 
95), a Goodwin la majoria del tribunal conclogué que la infracció 
del dret a procrear era constitucional, ja que dins de l’àmbit 
penitenciari la prohibició de reproducció mitjançant certes 
tècniques està directament relacionada amb l’interès 
departamental de tractar amb igualtat la població penitenciària 
masculina i femenina (p. 1400).  
 
Lifchez v. Hartigan [735 F. Supp. 1361 (N.D. Ill., 1990)] resol la 
impugnació de l’apartat §6(7) de la Llei sobre avortament 
d’Illinois, a instància d’un grup de metges. La norma, que prohibia 
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qualsevol experiment “no terapèutic” sobre l’embrió i el fetus, 
violava segons els metges el dret a la intimitat de les dones que 
pretenien accedir a les TRA per tenir fills. El tribunal del districte 
declarà inconstitucional l’estatut per la vaguetat del terme 
“terapèutic”, que impedia que els metges poguessin determinar si 
podien subministrar determinats tractaments de fertilitat d’acord 
amb la llei i, per tant, restringia el dret fonamental a la intimitat. 
Amb referència a la pràctica de la transferència embrionària, el 
Tribunal declarà que si les eleccions constitucionalment 
protegides inclouen el dret d’accés als anticonceptius, també han 
d’incloure el dret a sotmetre’s als procediments mèdics dirigits a 
obtenir un embaràs i no només als que pretenen evitar-lo (p. 
1377). No obstant, pel seu abast aquest pronunciament s’ha de 
restringir al cas concret, cosa que impedeix afirmar que el dret a 
procrear comprengui un dret universal d’accés a les TRA.  

 
El debat sobre les decisions procreatives en l’àmbit de les TRA 
s’intensificà a mitjans dels anys vuitanta amb el plantejament 
davant de tribunals estatals dels EE.UU. de diversos conflictes 
sobre la disposició dels preembrions crioconservats en el marc 
d’un procés de FIVTE iniciat durant una relació. El conflicte sorgeix 
quan, produïda la ruptura de la relació per separació o divorci, una 
part (normalment, la dona) sol·licita la implantació dels 
preembrions en base al seu “dret a tenir fills”, en contra de la 
voluntat de l’altra part, per qui la implantació en aquestes 
circumstàncies vulnera el seu “dret a no ser forçada a procrear”. El 
conflicte es fa més patent quan la part que invoca un “dret a tenir 
fills” per tal d’aconseguir que els preembrions li siguin implantats 
al·lega que aquests constitueixen la seva “darrera oportunitat de 
tenir un fill genètic”. Atès que en aquests conflictes ens trobem 
davant de dues decisions procreatives individuals i excloents entre 
si, la majoria de tribunals han atorgat prevalença a l’interès de la 
part contrària a la implantació a partir del recurs al “dret a no ser 
forçat a procrear”.  
 
Davis v. Davis [842 S.W. 2d 588 (1992)] és el precedent d’aquest 
grup de casos. A més de confirmar la jurisprudència del TS federal 
que situa l’origen del dret a procrear en el dret a la intimitat, el TS 
de Tennessee afirmà que el dret a procrear comprèn la decisió de 
procrear i la de no fer-ho, i no té caràcter absolut (p. 601).  

 
Arran d’una acció de divorci exercitada pel marit contra l’esposa, 
el cas discutí la “titularitat” de set preembrions crioconservats 
durant el matrimoni, respecte dels quals els esposos mantenien 
pretensions contraposades. Al llarg del procediment l’esposa 
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expressà el seu desig de donar els preembrions a una altra 
parella i el marit en sol·licità la destrucció. El TS de Tennessee 
fixà una regla segons la qual, en absència d’acord previ sobre la 
disposició dels preembrions per al cas de circumstàncies 
sobrevingudes, el dret a procrear només ha de prevaler quan els 
preembrions són l’única opció per una part de tenir fills genètics 
(p. 604). L’aplicació de la regla al cas concret conduí a estimar la 
pretensió de l’home favorable a la destrucció dels preembrions.  
 

L’únic conflicte d’aquest tipus que ha accedit al TEDH és Evans v. 
The U.K, sec. 4a., de 7.3.2006 (TEDH 2006\19), confirmat per la 
Gran Sala en sentència de 10.4.2007 (JUR 2007\101309).  
 

En el cas, el TEDH desestimà el recurs plantejat per una dona 
que s’oposava a la destrucció dels preembrions creats durant la 
relació a partir dels seus òvuls i l’esperma del seu aleshores 
company, just abans que ella es sotmetés a una operació 
d’extirpació dels ovaris com a conseqüència d’un càncer. El 
TEDH confirmà les decisions prèvies dels tribunals britànics que 
atorgaren prevalença a la decisió de l’home de destruir els 
preembrions un cop produïda la ruptura de la parella, en base a 
la possibilitat de revocar el consentiment a la FIVTE que atorgava 
aleshores la Human Fertilisation and Embryology Act (1990) a 
qualsevol de les parts del projecte parental abans de la 
transferència embrionària. Segons el TEDH, la referència de 
l’article 8 a la vida privada comprèn tant la decisió de ser pare o 
mare com la de no ser-ho (§57), que no implica una obligació 
positiva de l’Estat de garantir en tot cas la implantació dels 
preembrions crioconservats152. Atesa la manca de consens 
internacional sobre la reglamentació de la FIVTE i la utilització 
dels preembrions que se n’obtenen (§61), el propi Tribunal 
concedí a l’Estat demandat un ampli marge d’apreciació (§62), 
admetent que el reconeixement d’un dret absolut de l’home a 
oposar-se a la gestació dels preembrions no era l’única solució 
possible dintre dels límits del CEDH (§68). Amb això, el TEDH 
donà a entendre que en el marc del Conveni caben altres 
solucions diferents a la regla de la revocabilitat del consentiment 
a les TRA fins el moment de la implantació, motiu pel qual el cas 
serà objecte de major desenvolupament en el darrer capítol.  

 
 
                                                 

152 Segons una autora, en fer aquesta afirmació el TEDH anà més enllà 
ja que deduí del CEDH un dret a procrear i un dret a no fer-ho. En cap cas, però, 
consagrà un dret a la procreació a través de les TRA, ja que un dret negatiu o de 
respecte d’una esfera privada no implica un dret positiu o d’actuació: vegeu Gillian 
DOUGLAS, “Case Reports: Human Rights”, FLJ 36 (357), 2006.  
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En el context de l’accés a les TRA, el TEDH també ha resolt 
Dickson v. The U.K., sec. 4a., de 18.4.2006 (TEDH 2006\31), que 
es situa fora de l’àmbit de la disposició de preembrions. En aquest 
cas, el conflicte no enfrontava les dues parts que formaven el 
projecte parental entre elles, sinó a aquestes amb un tercer. La 
sec. 4a. desestimà el recurs d’una parella que havia contret 
matrimoni a la presó el 2001, contra la decisió de les autoritats 
penitenciàries britàniques que havia denegat la sol·licitud d’accés a 
IA amb l’esperma del marit reclús. En el seu pronunciament, el 
TEDH seguí sense pronunciar-se sobre l’existència d’un dret a 
procrear per via sexual o a través de les TRA. 
 

En el cas, atès que la dona ja tenia 44 anys en el moment de la 
sol·licitud i que es preveia que el marit compliria condemna el 
2009, l’accés a les TRA representava l’única oportunitat real de la 
parella per tenir fills genètics. Per quatre vots contra tres la sec. 
4a. del TEDH considerà que la denegació d’accés a la IA no 
violava l’article 8 CEDH, ja que era una mesura justificada en els 
termes de l’article 8.2 perquè garantia la protecció eficaç i el 
benestar material i moral dels menors que poguessin néixer 
(§34), a més que no limitava un dret general ja establert en un 
ambient de presó, sinó que es referia més aviat a la negativa per 
part de l’Estat a prendre mesures excepcionals per permetre 
quelcom que no existeix com a dret general (§30). Pels mateixos 
motius, el TEDH considerà que no existia violació de l’article 12.  
 

Per contra, la sentència de la Gran Sala de 4.12.2007 (TEDH 
2007\86) aprecià per dotze vots contra cinc que la decisió de les 
autoritats nacionals havia vulnerat l’article 8 CEDH, i condemnà el 
Regne Unit al pagament d’una indemnització de 5.000 € pels 
danys morals patits pels recurrents. Amb cita d’Evans v. The UK., 
la Gran Sala considerà que l’article 8 resultava aplicable al cas, en 
tant que la denegació de l’accés a la IA afecta la vida privada i 
familiar dels demandants, que comprèn el dret al respecte de la 
seva decisió de ser pares genètics (§66). L’absència d’un 
enfrontament entre les dues parts que formaven el projecte 
parental justifica que la Gran Sala analitzi el dret al respecte de la 
decisió dels recurrents de ser pares genètics com una decisió 
conjunta, ja no des del punt de vista de la decisió de cada individu 
de ser pare o mare o de no ser-ho.  
 

La Gran Sala destaca el doble vessant de l’article 8, consistent, 
d’una banda, en l’obligació negativa de protegir els individus de 
les interferències arbitràries dels poders públics i, de l’altra, en 
una sèrie d’obligacions positives que comprenen l’adopció de 
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mesures dissenyades per assegurar el respecte a la vida privada 
i familiar fins i tot en l’esfera de les relacions dels individus entre 
ells (§70). A diferència de la sentència de la sec. 4a., ara el TEDH 
declara expressament que “quan hi ha en joc un aspecte 
especialment important de l’existència d’un individu o la seva 
identitat (com l’elecció de ser pare genètic), el marge d’apreciació 
garantit a l’Estat es veu restringit” (§78). La possibilitat de 
qualsevol pres de sol·licitar l’accés a la IA, i de què aquesta 
petició sigui atesa, porta al Tribunal a considerar que en el cas la 
negativa a accedir a la IA va més enllà del marge d’apreciació de 
l’Estat i constitueix una violació de l’article 8. El TEDH desestima 
la pretensió de danys pecuniaris per la manca de connexió causal 
entre la violació i els danys invocats pels recurrents, pel que té 
especialment en compte la naturalesa de la concepció i l’edat de 
la dona en el moment de sol·licitar l’accés a la IA. La 
indemnització de 5.000 € en concepte de danys morals es dirigeix 
a reparar la frustració i malestar emocional causats als recurrents 
per la negativa de les autoritats nacionals a accedir a la IA 
(§92)153.  

 
 
4.4. Contingut de les decisions procreatives  
 
D’acord amb els pronunciaments del TS federal dels EE.UU. i del 
TEDH, la procreació afecta aspectes íntims de la vida de les 
persones, com la decisió de tenir o no tenir un fill, que són 
protegibles a partir de drets reconeguts constitucionalment com la 
dignitat, el lliure desenvolupament de la personalitat i, en especial, 
la llibertat i la intimitat.  
 
En el discurs dels drets distingim entre els que requereixen la 
satisfacció de reclamacions positives o de fer per part de tercers 
(drets positius) i els que en permeten el gaudi sense ingerències 
externes (drets negatius). Els drets positius o de prestació són 
aquells que un individu o un grup d’individus poden exigir 
legítimament que els siguin satisfets quan apareixen certes 
                                                 

153 El vot particular formulat pels cinc magistrats dissidents denuncia la 
contradicció que suposa que no hi hagi un dret a les visites conjugals a les 
presons i que, en canvi, sí que es reconegui un dret d’accés a la IA en aquest 
àmbit. Segons el vot, el comportament de les autoritats nacionals no va ser 
arbitrari ni contrari a l’interès del futur fill per les baixes probabilitats d’èxit de les 
TRA en dones de més de 45 anys i per les altres circumstàncies del cas, com 
l’edat dels sol·licitants; les seves condicions personals; les circumstàncies en què 
es van conèixer; així com el benestar del futur fill, qui hauria de viure sense un 
pare durant un nombre considerable d’anys.  
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necessitats, en tant que es basen en un principi de justícia. Si algú 
ostenta un dret positiu, els tercers tenen l’obligació de facilitar-li 
l’exercici o protegir-lo amb certs límits. En canvi, si el dret és 
negatiu l’obligació dels tercers consisteix simplement en no 
interferir-ne el gaudi154. L’obligació negativa sorgeix de forma 
automàtica a partir del reconeixement del dret humà. Una altra 
cosa és si aquest dret també genera l’obligació de realitzar una 
acció positiva, ja que qualsevol resposta sempre es troba 
condicionada per judicis de valor155.  
 
Tant la intimitat com la llibertat, fonaments essencials de les 
decisions procreatives, són drets negatius. El dret a la vida 
privada, tal com l’ha desenvolupat la jurisprudència del TEDH, és 
molt més ampli que el dret a la intimitat i afecta una esfera on 
cadascú pot assolir lliurement el desenvolupament i realització de 
la seva personalitat, la qual cosa comprèn el dret a desenvolupar 
relacions amb altres persones i amb el món exterior.  
 

La configuració del dret a la vida privada per part del TEDH és 
àmplia, ja que protegeix elements de l’esfera personal com el 
gènere, el nom, l’orientació sexual i la vida sexual. A Evans v. 
The U.K. (TEDH 2006\19) el Tribunal estengué aquesta protecció 
al “dret al respecte de la decisió de tenir o no un fill” (§57). A 
Pretty v. The U.K., sec. 4a., de 29.4.2002 (TEDH 2002\23), en 
què la recurrent, afectada per una malaltia degenerativa, havia 
sol·licitat a les autoritats nacionals l’eutanàsia assistida, el TEDH 
considerà justificada la ingerència estatal en els termes de l’article 
8.2 per protegir la vida i, per tant, confirmà la decisió nacional que 
denegava l’eutanàsia (§76). Ara bé, en el seu pronunciament el 
Tribunal considerà que la noció àmplia de “vida privada” engloba 
aspectes de la identitat física i social d’una persona com el dret a 
l’autodeterminació, el dret al seu desenvolupament, el dret a 
establir i mantenir relacions amb altres éssers humans i el món 
exterior, i la manera com un escull passar els últims instants de la 
seva existència (§61).  

 
En casos com els ja citats Paton v. The U.K., Evans v. The U.K. i 
Dickson v. The U.K., els òrgans judicials supranacionals europeus 
han vinculat les decisions preses en l’àmbit de l’autonomia 
reproductiva amb el dret a la vida privada i familiar reconegut en 
l’article 8 CEDH. De forma similar al concepte de vida privada, el 

                                                 
154 MERRICK - BLANK, 2003, cit., pp. 1 i ss.  
155 COESTER-WALTJEN, cit., pp. 8, 14-15.   
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TEDH manté una aproximació flexible a la interpretació de la vida 
familiar, que pren en consideració la diversitat d’acords que caben 
en les famílies modernes, les implicacions del divorci i els avenços 
mèdics. En els termes de l’article 8 CEDH, la “vida familiar” 
s’insereix dintre de l’esfera privada, en què es pot desplegar lliure 
de qualsevol interferència estatal arbitrària. Ara bé, l’article 8 
CEDH no conté un dret a establir la vida familiar a partir del 
matrimoni o de l’oportunitat de tenir fills. Els drets a casar-se i a 
fundar una família estan garantits per l’article 12 CEDH. Malgrat 
que a priori el dret a fundar una família de l’article 12 CEDH també 
podria servir per emparar les decisions preses en aquest context, 
la qüestió no s’ha plantejat mai davant del TEDH en aquests 
termes156. Ara bé, tant si invoquem l’article 8 o el 12, les 
restriccions que imposin en l’exercici d’aquests drets les lleis 
nacionals s’hauran de fonamentar en un propòsit legítim i no 
podran excedir dels límits raonables per tal d’assolir aquest 
propòsit157. 
 
Mentre que l’objecte essencial de l’article 8 CEDH consisteix en 
protegir l’individu contra les ingerències arbitràries dels poders 
públics en la vida privada i familiar, l’Estat també té una obligació 
afirmativa d’actuar per tal de respectar l’ampli ventall d’interessos 
personals que conté el precepte. Aquesta interpretació té la seva 
base en la referència del precepte al dret al respecte de la vida 
privada i familiar dels individus, que ha permès al TEDH expandir 
aquest dret més enllà del “right to be left alone” desenvolupat pel 
TS dels EE.UU.158. Si bé les obligacions negatives, que 

                                                 
156 La protecció positiva de la vida privada i familiar sota el CEDH opera 

en el marc dels articles 8 i 12, tot i que en teoria i a la pràctica només el primer 
desenvolupa un paper central: AKANDJI-KOMBE, cit., p. 36.  
El 2003 el Comitè Director del Consell d’Europa sobre Bioètica recomanà 
relacionar l’autonomia reproductiva amb el dret a la vida privada i familiar, més 
que amb el dret a fundar una família: STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS (CDBI), 
cit., p. 11.  

157 Clare OVEY & Robin C.A. WHITE, Jacobs & White, The European 
Convention on Human Rights, Oxford, OUP, 3rd ed., 2002, pp. 218 i ss.  

158
 Ursula KILKELLY, The right to respect for private and family life. A guide 

to the implementation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, 
Human rights handbooks, No. 1, Strasbourg, Council of Europe, 2001, pp. 11 i 20-
21:http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/77A6BD48-CD95-4CFF-BAB4 
ECB974C5BD15/0/DG2ENHRHAND012003.pdf  
L’autora subratlla que és difícil d’identificar en quines circumstàncies el 
compliment de l’article 8 requerirà una acció positiva, ja que en paraules del propi 
TEDH la noció de “respecte” que incorpora el precepte no està ben delimitada, 
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requereixen fonamentalment que els estats s’abstinguin d’interferir 
en l’exercici dels drets per part dels individus, sempre s’han 
considerat inherents al CEDH, no es pot dir el mateix respecte de 
les obligacions positives159.  
 
A Espanya, la Constitució i els textos legislatius guarden silenci 
sobre si existeix un dret a procrear160, tot i que en el moment de 
tancar aquest treball, a nivell estatal161 i autonòmic162 es troben en 

                                                                                                               
atès que les condicions dels estats contractants són diferents. En conseqüència, 
allò que mereix respecte per la vida familiar variarà considerablemen cas per cas, 
en funció de si existeix una ponderació justa (“fair balance”) entre els interessos 
generals de la comunitat i els interessos de l’individu. 

159 Jean-François AKANDJI-KOMBE, Positive obligations under the 
European Convention on Human Rights. A guide to the implementation of the 
European Convention on Human Rights, Human rights handbooks, No. 7, 
Strasbourg, Council of Europe, 2007, p. 5:  
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/1B521F61-A636-43F5-AD56-
5F26D46A4F55/0/DG2ENHRHAND072007.pdf  

160 El punt III de l’EM de l’antiga LTRA, en pronunciar-se sobre la 
gestació de substitució i de dona sola, es plantejà: “(...); si existe un derecho a la 
procreación; si este derecho es absoluto y debe satisfacerse por encima de 
conflictos entre las partes consideradas insalvables, de extracción ética, o porque 
chocan contra el bien común que el Estado debe proteger; (...)”, i afirmà que “(...) 
respeto a los derechos de la mujer a fundar su propia familia en los términos que 
establecen los acuerdos y pactos internacionales garantes de la igualdad de la 
mujer, la Ley debe eliminar cualquier limite que socave su voluntad de procrear y 
constituir la forma de familia que considere libre y responsablemente. (...)”. 

161 L’article 1 del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOCG de 29.12.2009, 
Núm. II-39-a) disposa que l’objecte de la Llei és “garantizar los derechos 
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las 
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las 
correspondientes obligaciones de los poderes públicos”. L’article 2 defineix els 
conceptes de “salut”, “salut sexual” i “salut reproductiva”, en consonància amb les 
conferències del Caire i Beijing. Per la seva banda, l’article 3.2 del text reconeix 
un dret a la maternitat (“Se reconoce el derecho a la maternidad libremente 
decidida”), que comprendria un dret a la no maternitat. Aquest darrer es 
correlaciona amb el supòsit d’avortament “lliure” o “a petició de la dona” dintre de 
les primeres catorze setmanes d’embaràs, que es reconeix en l’article 14 i que 
constitueix una de les novetats més destacades i alhora més debatudes del 
Projecte. El text, aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats el 17.12.2009 i remès 
al Senat és accessible a:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_041-01.PDF 
(consultat l’1.2.2010).  

162 A Catalunya, el Projecte de llei del llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família (BOPC núm. 384, de 19.1.2009), en 
regular l’autonomia de la persona en l’àmbit de la salut incorpora un article 212-7, 
que sota la rúbrica “Decisions sobre el propi cos”, disposa que “La lliure decisió de 
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fase de tramitació parlamentària diversos Projectes de Llei que per 
primer cop anuncien una sèrie de drets en l’àmbit de la procreació.    
 
Els tribunals espanyols mai s’han pronunciat directament sobre 
l’abast d’aquest dret. No obstant això, en dues ocasions el Ple del 
TC ha configurat l’autonomia reproductiva com una llibertat 
negativa, consistent en un deure dels poders públics de no 
obstaculitzar la lliure decisió de tenir fills. Aquests pronunciaments 
confirmarien la tesi que situa les decisions procreatives dintre de 
drets constitucionals negatius com la llibertat i la intimitat, i els 
atorga protecció a partir d’aquests drets.  
 
Així, en sentència 53/1985, d’11 d’abril (RTC 1985/53), que resolia 
el recurs contra el projecte de llei que despenalitzava certs 
supòsits d’avortament, el Ple del TC reconegué que l’obligació de 
l’Estat d’abstenir-se d’obstaculitzar el procés natural de gestació 
pot cedir en determinades circumstàncies, en tant que el 
nasciturus és un bé jurídic objecte de protecció a l’empara de 
l’article 15 CE163. El TC estimà en part el recurs previ 

                                                                                                               
les persones és determinant en les qüestions que puguin afectar la seva dignitat, 
integritat i benestar físic i mental i en particular pel que fa al propi cos i a la seva 
salut reproductiva i sexual.”. El text del Projecte es pot consultar a la pàgina oficial 
del Parlament de Catalunya: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b384.pdf 
(consultat l’1.2.2010). Els seus orígens es troben en els treballs de codificació 
iniciats amb l’Avantprojecte elaborat per l’Observatori de Dret Privat de Catalunya 
en el marc dels treballs d’harmonització i actualització del CF per a la seva 
integració en el llibre segon del CCCat (BOPC, VII Legislatura, núm. 353, 
15.6.2006). Aquest primer Projecte decaigué en convocar-se les eleccions 
autonòmiques però es reprengué amb la nova legislatura. 

163 “(…) la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor 
fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución, 
constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto 
fundamento constitucional. (…)” (FJ 5). La tesi que el nasciturus, sense ser titular 
del dret fonamental a la vida mereix una protecció especial pel seu potencial es va 
consolidar per aquesta sentència, tot i que s’havia insinuat per primer cop en el FJ 
6 “in fine” de la STC 75/1984, 2a., de 27 de juny (RTC 1984/75), que estimà el 
recurs d’empara presentat per una particular i aprecià inexistència de frau de llei 
per avortar a l’estranger: “(...) la vida humana en formación es un bien que 
constitucionalmente merece protección, pero de esta premisa no se sigue, en 
modo alguno, que los particulares tengan al respecto otros deberes sancionados 
que el de abstenerse de aquellas conductas que la ley penal castiga. (...)”. El TC 
ha reiterat aquesta mateixa tesi en sentències posteriors, com la STC 212/1996, 
Ple, de 19 de desembre (RTC 1996/212), que estimà en part el recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei estatal 42/1988, de 28 de desembre, de 
donació i utilització d’embrions i fetus humans o de les seves cèl·lules, teixits o 
òrgans (FJ 3), i la STC 116/1999, Ple, de 17 de juny (RTC 1999/116), que estimà 
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d’inconstitucionalitat contra el Projecte de Llei Orgànica de reforma 
de l’article 417 bis del Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, 
por el que se publica el texto refundido del Código Penal (BOE 
núm. 297, 12.12.1973) perquè en la seva regulació incomplia 
exigències constitucionals derivades del dret a la vida, reconegut 
en l’article 15 CE. En el cas, el TC justificà les obligacions positives 
de l’Estat en el fet que ja s’havia iniciat la concepció164.  
 
En confirmar la legalitat de l’esterilització d’incapaços sota 
determinades condicions, la STC 215/1994, de 14 de juliol (RTC 
1994\215), configurà la procreació com una llibertat derivada del 
lliure desenvolupament de la personalitat (art. 10.1 CE)165.  
                                                                                                               
en part el recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la LTRA de 
1988 (FJ 5 i FJ 9 B). La darrera, en relació al derogat article 12 de la LTRA, que 
permetia intervenir sobre el preembrió “in vivo” o “in vitro” i sobre l’embrió 
únicament amb finalitats diagnòstiques, declarà que “(...) los preembriones «in 
vitro» no gozan de una protección equiparable a la de los ya transferidos al útero 
materno. (...)” (FJ 12, 2n.). Per un comentari, vegeu Jaime VIDAL MARTÍNEZ, 
“Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Junio de 1999 
resolviendo el Recurso de Inconstitucionalidad nº 376/89 contra la Ley 35/1988 de 
22 de Noviembre sobre Técnicas de Reproducción Asistida”, Rev Der Gen H 
12/2000, pp. 132-133.  

164 Segons el FJ 7è. de la STC, “(…) esta protección que la Constitución 
dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos 
obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural 
de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que 
suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental 
de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales. Ello no 
significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; (…)”. Alguns 
autors han acusat la sentència de “formalista” i “política”, ja que no examina 
l’autèntic conflicte que pot existir entre l’embarassada i el fetus, i el TC hi actua 
com a legislador. El TC únicament es planteja de forma tangencial la qüestió de 
l’autonomia reproductiva de la dona en relació a l’avortament ètic, ja que justifica 
la despenalització d’aquest supòsit en la manca del “consentiment necessari per 
assumir qualsevol compromís” i, en especial, el de “donar vida a un nou ésser” 
[FJ 11 b)]. Així mateix, afirmar, d’una banda, que en l’expressió “tots” de l’article 
15 CE no hi entra el fetus i, de l’altra, que el precepte pretén defensar el 
nasciturus és incompatible: vegeu SOUTO PAZ, 2003, cit., pp. 344 i ss.; i Antonio 
CUERDA RIEZU, “Comentario a la sentencia 53/1985, de 11 de abril, sobre el 
recurso de inconstitucionalidad del proyecto de ley orgànica que introduce en el 
código penal un artículo 417 bis (despenalización parcial del aborto)”, Cuadernos 
de política criminal, Nº 28, 1986, pp. 247-252, a pp. 248-250.  

165 L’esterilització d’incapaços es veu com “(...) una intervención corporal, 
resuelta y practicada sin su consentimiento, ablativa de sus potencialidades 
genéticas e impeditiva, por tanto, del ejercicio de su libertad de procreación, que 
se deriva del libre desarrollo de la personalidad proclamado en el art. 10.1 de la 
Constitución. (…)” (FJ 4rt.). Així, la sentència configura la reproducció com una 
llibertat o dret de la persona a què en circumstàncies normals no se li prohibeixi 
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La STC 215/1994 resolgué una qüestió d’inconstitucionalitat 
contra la reforma del CP de 1973 que despenalitzava 
l’esterilització d’incapaços afectats per deficiències psíquiques 
greus si complia determinats requisits com l’autorització judicial, 
petició del representant legal de l’incapaç, dictamen de dos 
especialistes, audiència prèvia del Ministeri Fiscal i exploració de 
l’incapaç [2n. incís de l’article 428 CP (1973), introduït per la Ley 
Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código 
penal (BOE núm. 148, 22.6.1989)]. A partir de la sol·licitud 
d’esterilització formulada pels pares d’una incapacitada amb 
síndrome de Down, el JPI núm. 5 de Barcelona considerà la 
reforma contrària al dret a la integritat física (art. 15 CE), per la 
qual cosa elevà qüestió d’inconstitucionalitat. Segons el Ple del 
TC, l’esterilització legalment reconeguda pel precepte impugnat 
era conforme a l’article 15 CE, ja que pretenia millorar les 
condicions de vida de la persona, era proporcionada i complia les 
garanties bàsiques. En l’actualitat, la possibilitat d’esterilització 
d’incapaços es troba recollida en termes molt similars al 2n. incís 
de l’article 156 del CP vigent.  

 
Aquesta llibertat o “autonomia reproductiva” ve referida a la decisió 
de l’home i de la dona d’acceptar o rebutjar la procreació posant 
els mitjans necessaris orientats a possibilitar-la o evitar-la, la qual 
cosa es podria assimilar a un dret a la procreació que, com tot dret, 
es pot veure limitat166.  
 
De la jurisprudència analitzada al llarg del capítol es desprèn que 
les decisions procreatives tenen un vessant positiu, que comprèn 
la decisió de l’individu de tenir fills, i un vessant negatiu, que 
comprèn la decisió de no tenir-los. La localització de les decisions 
procreatives dins de l’àmbit de la intimitat i la llibertat comporta un 
                                                                                                               
tenir fills. Si l’esterilització forçosa només té cabuda en determinats supòsits i sota 
garanties concretes, els poders públics només podran intervenir en l’autonomia 
reproductiva quan concorrin raons poderoses per a fer-ho, com p.e. quan existeixi 
un risc de transmissió de malalties genètiques greus: vegeu ZARRALUQUI, cit., a 
DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 131. Per un comentari més ampli de la sentència i 
de la regulació actual de l’esterilització a Espanya i en altres ordenaments, vegeu 
José Antonio SEOANE RODRÍGUEZ, La esterilización: derecho espanyol y derecho 
comparado, Madrid, Dykinson, 1998. Vegeu també Aurelia María ROMERO 

COLOMA, “Identidad genética frente a intimidad”, La Ley nº 7199, 18.6.2009; i José 
Ramón DE VERDA Y BEAMONTE, “Libertad de procreación y libertad de 
investigación”, La Ley nº 6161, 4.1.2005. En aquesta mateixa línia ja s’havien 
pronunciat GÓMEZ SÁNCHEZ (1994, cit., pp. 41-50) i DOMÍNGUEZ RODRIGO, cit., a 
VV.AA., Libro homenaje...., cit., p. 362. 

166 SOUTO PAZ, 2003, cit., pp. 339-341.  
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dret negatiu de respecte d’aquestes decisions i actua com un 
obstacle a les diferents ingerències que en poden pertorbar el 
gaudi. En cap cas implica un dret subjectiu que imposi un deure de 
prestació a càrrec dels poders públics, que garanteixi l’accés 
il·limitat a les TRA167.  
                                                 

167 L’afirmació és pacífica. Vegeu, entre d’altres, Daniel STATMAN, “The 
Right to Parenthood. An Argument for a Narrow Interpretation”, Ethical 
Perspectives. Journal of the European Ethics Network, Vol. 10, núm. 3-4, 2003, p. 
229; DEECH, cit., pp. 581 i ss.; WARNOCK, 2006, p. 3 i ss.; ALTA CHARO, cit., a 
Stephen POST (Ed.), cit., p. 2276; Carter J. DILLARD, “Rethinking the procreative 
right”, 10 Yale Human Rights and Development Law Journal 1, 2007, pp. 34 i 63. 
Segons el darrer, el dret a procrear com es configura en els instruments 
vinculants és un dret limitat que es pot restringir per raons d’ordre públic, per la 
qual cosa limitar la procreació no és incoherent amb una perspectiva de drets 
humans; MACKINNON, 2007, cit., pp. 1081-1082; Laura PURDY, Reproducing 
Persons. Issues in Feminist Bioethics, Ithaca, Cornell University Press, 1996, pp. 
35-36 i 52-53; HUMBER – ALMEDER, cit., pp. 77 i 84; Robert BLANK – Janna C. 
MERRICK, Human Reproduction, Emerging Technologies, and Conflicting Rights, 
Washington D.C., Congressional Quarterly Inc., 1995, pp. 3 i ss.; George P. SMITH 

III and Roberto IRAOLA, “Equal Protection for Whom?”, a Kenneth D. ALPERN, cit., 
1992, pp. 259-268, a p. 262; ROBERTSON, Children of Choice..., pp. 17 i ss., i 38-
39; “Noncoital Reproduction and Procreative Liberty”, cit.; “Embryos, Families, and 
Procreative Liberty: The Legal Structure of the New Reproduction”, 59 Southern 
California Law Review, 1986, pp. 939-1041; “Procreative Liberty and the Control 
of Conception, Pregnancy and Childbirth”, 69 Virginia Law Review, 1983, pp. 420 i 
ss., 427 i ss.  
En aquest mateix sentit es pronuncien la majoria d’autors espanyols: ALKORTA 

IDIAKEZ: “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., p. 18; “Los derechos 
reproductivos de las españolas...”, cit., p. 166; Regulación jurídica..., cit., pp. 292-
296; NAVARRO MICHEL, cit., p. 169; Jaime VIDAL MARTÍNEZ: “Derechos inherentes en 
la reproducción asistida”, a Jesús BALLESTEROS (Coord.), La humanidad in vitro, 
Granada, Comares, 2002, pp. 267-297, a pp. 283-284, i “Las nuevas formas de 
reproducción humana ante el Derecho civil: Introducción y panorama general”, 
RGD Núm. 504, 1986, pp. 3685-3739, a p. 3737; Encarnación FERNÁNDEZ RUIZ-
GÁLVEZ, “Mujeres y técnicas de reproducción artificial ¿Autonomía o sujeción?”, a 
Jesús BALLESTEROS (Coord.), La humanidad in vitro, cit., p. 161; IGLESIAS PAIS, cit., 
a CAMBRÓN, cit., pp. 159-173, a pp. 140-141; Ana María VEGA GUTIÉRREZ, “Los 
«derechos reproductivos» en la sociedad postmoderna: ¿una defensa o una 
amenaza contra el derecho a la vida?”, a Jaime VIDAL MARTÍNEZ (Coord.), 
Derechos reproductivos y técnicas de reproducción asistida, Granada, Comares, 
1998, pp. 1-52, a p. 42; Luis GONZÁLEZ MORÁN, “Aspectos jurídicos de la 
procreación asistida”, a Javier GAFO (Ed.), Procreación Humana Asistida. 
Aspectos técnicos, éticos y legales, Madrid, Univ. Pontificia de Comillas, 1998, pp. 
111-185, a pp. 139-141; BUSTOS PUECHE, cit., pp. 100-101; Jesús BALLESTEROS, 
Ecologismo personalista, Madrid, Tecnos, 1995, p. 99; ROMEO CASABONA, 1994, 
cit., pp. 229 i ss.; GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., p. 42 i 55; Fernando PANTALEÓN, 
“Técnicas de reproducción asistida y constitución”, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, nº 15, mayo-agosto 1993, pp. 130, 143 i 159; Fernando 
PANTALEÓN, “Contra la ley sobre técnicas de reproducción asistida”, a VV.AA., 
Homenaje al Profesor Roca Juan, Murcia, Universidad de Murcia – Secretariado 
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4.5. Eficàcia de les decisions procreatives  
 
La funció essencial dels drets fonamentals és la protecció dels 
individus contra l’abús de poder d’un Estat o dels seus propis 
agents. Segons aquest esquema d’“eficàcia vertical dels drets”, 
l’Estat –a través dels seus agents de les branques executives, 
legislatives o judicials- és responsable dels actes que li són 
atribuïbles en relació als particulars que es troben dins de la seva 
jurisdicció. Des d’aquesta perspectiva, l’Estat es concep per sobre 
dels individus168.  

                                                                                                               
de publicaciones, 1989, pp. 659-660; Fernando PANTALEÓN PRIETO, “Procreación 
artificial y responsabilidad civil”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., 
pp. 245-348, a p. 259; DOMÍNGUEZ RODRIGO, cit., a VV.AA., Libro homenaje..., cit., 
pp. 362-363; GÓMEZ SÁNCHEZ, 1988, cit., pp. 90-91; Francisco LLEDÓ YAGÜE, 
Fecundación artificial y Derecho, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 19 i ss; Javier GAFO 
(Ed.), Nuevas técnicas de reproducción humana, Madrid, UPMC, 1986, p. 54; i 
Carmen HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, “Nuevas técnicas de procreación artificial. La 
inseminación artificial: consecuencias jurídicas”, RGLJ Núm. 4, Octubre 1986, pp. 
467-523, a pp. 470-471.  
Els autors que es posicionen en contra són, en comparació amb els anteriors, una 
minoria. Així, Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN [“Le droit de l’enfant face au droit à 
l’enfant et les procréations médicalement assistées”, Revue Trimestrielle de Droit 
Civil 87 (4), oct.-déc. 1988, pp. 663-666] defensa que existeix un dret a procrear 
quan la intervenció mèdica està justificada perquè concorren els criteris de 
necessitat, utilitat i proporcionalitat, com succeix en parelles casades estèrils o 
afectades per alguna malaltia hereditària). Per la seva banda, JACKSON considera 
que l’autonomia reproductiva implica alguna cosa més que la mera absència 
d’intervenció estatal sobre les decisions procreatives, i en ocasions requereix una 
actuació positiva que permeti procrear a les persones que biològicament no ho 
poden fer: JACKSON, 2001, cit., pp. 161-162. Als EE.UU., HAVINS – DALESSIO (cit., 
pp. 843-846) infereixen el dret d’accés a les TRA del dret constitucional a 
procrear, fins al punt que qualsevol interferència governamental en l’accés a les 
TRA ha d’estar basada en un interès públic prevalent. Aquests autors basen la 
laxitud de la regulació de les TRA als EE.UU. en un aparent dret fonamental 
d’accés a les mateixes. En sentit similar, a Espanya s’ha pronunciat SOUTO PAZ, 
2003, cit., p. 340.  
En una posició intermèdia destaca el Comitè Director del Consell d’Europa sobre 
Bioètica, que si bé considera que el dret a procrear és un dret negatiu, apel·la a la 
solidaritat de la societat respecte dels individus infèrtils per tal de garantir l’accés 
a les TRA: STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS (CDBI), The Protection of the 
Human Embryo “in vitro”, Report by the Working Party on Protection of the Human 
Embryo and Fetus (CDBI-CO-GT3), Strasbourg, Council of Europe, 19 June 2003, 
p. 11. 

168 Vegeu Benito ALÁEZ CORRAL, “La eficacia de los derechos 
fundamentales”, a Francisco J. BASTIDA FREIJEDO et al., Teoría General de los 
Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid, Tecnos, 
2004. També accessible a través de:  
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D’acord amb la ubicació de les decisions procreatives dins dels 
drets-llibertat o drets de no ingerència, els poders públics tenen un 
deure de no interferir en aquestes decisions i de proporcionar als 
individus la tutela necessària per tal d’evitar pertorbacions de 
tercers en aquest àmbit personal. En aquests casos, si l’Estat 
incompleix les seves obligacions de protecció respecte de l’exercici 
dels drets i llibertats fonamentals en les relacions entre els 
individus ens trobarem davant d’omissions de les quals l’Estat 
haurà de respondre enfront de l’individu afectat per la violació.  
 
Des d’un punt de vista conceptual, els drets i llibertats que reconeix 
el CEDH són drets que els individus no només ostenten enfront de 
l’Estat, sinó també enfront de tots els particulars que poden 
interferir en la seva capacitat per gaudir d’aquests drets. Amb això, 
els drets reconeguts pel CEDH s’apliquen tant horitzontalment com 
vertical169.  

                                                                                                               
http://www.uniovi.es/constitucional/miemb/alaez/eficacia.pdf 

169 En el constitucionalisme clàssic els drets i llibertats es van concebre 
com a barreres de protecció enfront dels poders públics. Es tractava de drets 
davant l’Estat, no davant particulars, que tenien com a subjecte passiu obligat al 
seu respecte i protecció el propi Estat. A mitjans del segle XX, a partir de diversos 
conflictes laborals plantejats davant dels tribunals alemanys, aquests van 
començar a desenvolupar la teoria de la vigència dels drets fonamentals entre els 
ciutadans i les persones jurídiques en el tràfic jurídic privat (Drittwirkung der 
Grundrechte). La Drittwirkung de drets fonamentals s’havia començat a forjar en 
l’atmosfera política i intel·lectual de Weimar amb les primeres declaracions de 
caràcter social i, en especial, a partir de la Constitució de 1919. No obstant, el 
concepte com a tal nasqué després de l’entrada en vigor de la Llei Fonamental de 
la República Federal d’Alemanya de 1949, possiblement perquè en el període 
anterior a la guerra, durant la guerra i en la postguerra immediata l’atenció es 
centrava en les amenaces als drets fonamentals procedents de l’Estat: Pablo 
SALVADOR CODERCH (Coord.), Ingo von MÜNCH, Josep FERRER I RIBA, 
Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada, Madrid, Civitas, 
1997, pp. 28 i ss. Vegeu també Pedro DE VEGA GARCÍA, “En torno al problema de 
la eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, a VV.AA., Estudios de 
derecho público: Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 
333-345. Per una major aproximació a la recepció de la doctrina de la Drittwirkung 
a Espanya, vegeu els treballs que citen els primers en la nota al peu núm. 43 (p. 
89), més el de Gabriel DOMÉNECH PASCUAL, Derechos fundamentales y riesgos 
tecnológicos. El derecho del ciudadano a ser protegido por los poderes públicos, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 69 i ss.  
La recepció de la teoria de la Drittwirkung provocà un gir copernicà en el 
tractament dels drets fonamentals, ja que amplià la llibertat de l’individu enfront de 
l’acció dels poders públics a l’àmbit dels particulars, i dotà aquests drets d’eficàcia 
horitzontal. Per a una anàlisi de la doctrina de la Drittwirkung en relació als 
diferents drets, vegeu Andrew CLAPHAM, Human Rights in the Private Sphere, 
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A la sentència que resolgué X and Y v. The Netherlands, de 
26.3.1985 (TEDH 1985\4), el Ple del TEDH reconegué que els 
drets continguts en el CEDH creen obligacions pels Estats que 
comprenen “l’adopció de mesures dirigides a assegurar el respecte 
per la vida privada fins i tot en l’esfera de les relacions dels 
particulars entre ells” (§23).  
 

No obstant això, el cas no es pot qualificar pròpiament d’un 
supòsit d’eficàcia horitzontal dels drets. El cas té origen en el 
recurs interposat per la família d’una noia de 16 anys que havia 
estat violada durant el seu internament en un centre per a 
discapacitats. La llei penal holandesa aplicable no reconeixia que 
una altra persona a part de la víctima pogués exercitar una acció 
judicial en aquests casos, motiu pel qual la família argumentava 
que la llei violava el respecte per la vida privada de la noia. El 
TEDH estimà el recurs i declarà que la desprotecció generada per 
la llei nacional constituïa una violació de la vida privada protegida 
per l’article 8 CEDH. 

 
Els casos d’eficàcia horitzontal dels drets en sentit estricte són 
excepcionals en la jurisprudència del TEDH. Fins la data, l’únic 
conflicte que consta al respecte és Pla and Puncernau v. Andorra, 
resolt per la sec. 4a. del TEDH en sentència de 13.7.2004 (TEDH 
2004\49).  
 

En el cas, la possible discriminació cap als fills adoptius no 
derivava d’un acte dels poders públics, com pot ser la legislació 
interna, sinó de la voluntat de la testadora, a partir d’una clàusula 
testamentària que imposava una substitució fideïcomissària per la 
qual l’hereu havia de transmetre obligatòriament l’herència a un 
fill o nét d’un “matrimoni legítim i canònic”. El TEDH, a partir d’una 
interpretació del testament d’acord amb la realitat social vigent en 

                                                                                                               
Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 89 i ss. Per una crítica a aquesta doctrina, en 
tant que per fer efectiu el principi constitucional d’igualtat en el negoci jurídic privat 
caldria, o bé reduir-la a l’absurd, o bé negar el principi bàsic de l’ordenaments 
jurídic consistent en l’autonomia privada, vegeu Werner FLUME, El negocio jurídico 
(Parte general del Derecho civil. Tomo segundo), 4ª ed. (traducción de José María 
MIQUEL GONZÁLEZ y Esther GÓMEZ CALLE), Madrid, Fundación Cultural del 
Notariado, 1998, pp. 46-48. Segons l’autor, que els drets fonamentals regeixen en 
dret privat és una obvietat anterior a les Constitucions que, com a tal, no requereix 
d’una construcció teòrica com la doctrina de la Drittwirkung. En conseqüència, 
més enllà del concepte de “bons costums”, que proporciona el criteri per decidir si 
un negoci jurídic és nul perquè desprecia els valors reconeguts en les norme 
sobre drets fonamentals, les normes sobre drets fonamentals no tenen aplicació 
directa en l’àmbit del negoci jurídic.  
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el moment d’obrir-se el testament, conclou que la seva lectura no 
permetia deduir que la testadora desitgés excloure del benefici de 
l’herència a un eventual fill adoptiu, i afegeix: “(...) el Tribunal no 
és cridat, en principi, a solucionar litigis purament privats. Així, en 
l’exercici del control europeu que li correspon, no pot romandre 
impassible quan la interpretació feta per un tribunal intern d’un 
acte jurídic, ja es tracti d’una clàusula testamentària, ja d’un 
contracte privat, d’un document públic, d’una disposició legal o 
fins i tot d’una pràctica administrativa, sembla irraonable o 
arbitrària o, com en aquest cas, en flagrant contradicció amb la 
prohibició de discriminació que estableix l’article 14 i més 
àmpliament amb els principis del Conveni (...)”(§59). En el cas, el 
Tribunal posa en relació la violació de l’article 14 del CEDH amb 
la de l’article 8, que no entra a analitzar separadament. 

 
Una altra qüestió és que, a la pràctica, diverses decisions 
supranacionals europees mostrin la tendència a reconèixer 
l’aplicabilitat dels drets fonamentals en l’esfera privada, a partir de 
l’advertència que els Estats poden violar els drets fonamentals si 
no fan front a una situació que constitueix una ingerència privada 
en el seu territori170. L’establiment i desenvolupament de l’eficàcia 
horitzontal dels drets del CEDH per part del TEDH és una 
conseqüència de la teoria de les obligacions positives. L’Estat 
esdevé responsable per les violacions comeses entre els individus 
perquè hi ha hagut un incompliment en l’àmbit legal, ja es tracti 
d’una pura i simple manca d’intervenció, d’una intervenció 
inadequada, o bé de la manca d’adopció de les mesures 
necessàries per posar fi a una situació contrària al CEDH. En 
aquestes circumstàncies, la línia divisòria amb les obligacions 
negatives és molt tènue171.  
 
Els articles 8(2), 9(2), 10(2) i 11(2) del CEDH estableixen que els 
drets o llibertats dels articles 8(1), 9(1), 10(1) i 11(1) es troben 
subjectes a limitació o restricció per tal de protegir els drets o 
llibertats dels altres. Els drets i llibertats que s’apliquen 
horitzontalment en el paràgraf 2 d’aquests articles són els que el 
propi Conveni considera que poden entrar en conflicte amb els 
drets reconeguts en el paràgraf 1 de cada article. Amb això, p.e., 
en l’article 8(2) els drets i llibertats que limiten els drets d’un 
individu sota l’article 8(1) en relació al respecte de la seva vida 

                                                 
170 SALVADOR CODERCH (Coord.), MÜNCH, FERRER I RIBA, cit., p. 43.  
171 AKANDJI-KOMBE, cit., pp. 14-15.  
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privada i familiar són alguns dels drets i llibertats de què gaudeix 
un altre individu. 
 
Quan les accions dels particulars interfereixen en el dret d’un 
individu i l’Estat no atorga un remei efectiu, l’únic que pot fer 
l’individu afectat per l’incompliment és demandar l’Estat per no 
haver protegit el seu dret, de manera que el tribunal haurà 
d’observar el dret fonamental vigent172.  
 

A Espanya, el TC va ser l’encarregat de rebre i desenvolupar la 
doctrina de la Drittwirkung. Entre d’altres, destaquen les SSTC 
101/1983, 1a., de 18.11.1983 (RTC 1983/101), que denegà 
l’empara en un cas de suspensió de membres electes com a 
diputats d’Herri Batasuna perquè no havien jurat la CE (FJ 3r.); 
18/1984, 1a., de 7.2.1984 (RTC 1984/18), denegatòria d’empara 
en un cas en què l’acte administratiu dictat pel Consell 
d’Administració d’una caixa d’estalvis desestimà un recurs 
d’alçada contra la decisió de la junta electoral interna sobre 
l’elecció dels representants del personal en els òrgans de govern 
(FJ 6è); i 177/1988, 2a., de 10.10.1988 (RTC 1988/177), que 
també denegà l’empara en el recurs interposat contra una decisió 
judicial que declarava no discriminatòria la clàusula d’acord de 
revisió del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Sevilla que 
permetia el cobrament d’un plus només a determinats 
treballadors (FJ 3r. i 4rt.). En tots aquests casos, el TC admeté 
l’eficàcia horitzontal dels drets en base a l’article 9.1 CE, que 
subjecta els ciutadans a la Constitució i a la resta de l’ordenament 
jurídic. En aquests casos, si els Jutges no aprecien que ha existit 
una vulneració dels drets dels individus, pot existir una infracció 
de l’article 24.1 CE, que reconeix el dret a la tutela judicial 
efectiva. Aquest dret és susceptible de recurs d’empara davant 
del TC a partir de l’article 53.2 CE173.  

 
En l’àmbit de la procreació, l’eficàcia horitzontal dels drets pot 
entrar en joc quan, en l’elecció d’un determinat mètode de 
planificació familiar, de la continuació de l’embaràs o d’un 
tractament de fecundació “in vitro” amb transferència de 

                                                 
172 Vegeu Deryck BEYLEVELD, Shaun D. PATTINSON, “Horizontal 

Applicability and Horizontal Effect”, 118 LQR Oct. 2002, pp. 625-627; CLAPHAM, 
cit., pp. 91 i ss.  

173 No obstant, alguns autors han denunciat que la vinculació del jutge 
ordinari als drets fonamentals a partir de clàusules generals, atorgant al ciutadà el 
recurs d’empara constitucional, redueix la llibertat del legislador i exerceix de 
darrera instància revisora, convertint-se en una quarta instància: SALVADOR 

CODERCH (Coord.), MÜNCH, FERRER I RIBA (cit., pp. 94 i ss.).  
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preembrions prèviament crioconservats, un individu adopta una 
decisió que vulnera un dret fonamental d’un altre individu174. Així 
ho posa de relleu la sentència del TEDH Evans v. The U.K., que 
resol un conflicte sobre la disposició de preembrions que sorgeix 
en ocasió de la ruptura de les parts que els van decidir crear. En el 
fons, el conflicte enfronta els particulars amb l’Estat175. Així, quan 
les diferències entre els particulars en l’àmbit de les decisions 
procreatives porten a què una d’elles sol·liciti la intervenció dels 
poders públics perquè considera que l’exercici d’un dret per l’altra 
part interfereix en l’exercici del propi dret, l’Estat ha d’oferir una 
resposta jurídica. Del contrari, el dret vulnerat desplegarà eficàcia 
vertical i l’individu afectat podrà recórrer contra la decisió dels 
poders públics que considera que ha infringit el seu dret. 

                                                 
174 Un altre conflicte entre particulars en el context de la procreació es 

pot produir en l’àmbit laboral, com il·lustra el cas resolt per la sentència del TJCE, 
26.2.2008, Gran Sala (TJCE 2008\36), Assumpte C-506/06: Sabine Mayr i 
Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG. En el cas, el TJCE estimà el 
recurs de la treballadora contra un empresari d’hostaleria austríac que l’acomiadà 
quan estava de baixa per trobar-se en una fase avançada del tractament de 
FIVTE però encara no s’havia produït l’embaràs. Segons el TJCE, s’havia produït 
un tracte desigual entre homes i dones pel que fa a l’accés al treball i condicions 
del mateix (FFJJ 52 i 54), que vulnerava els articles 2.1 i 5.1 de la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo (DOCE núm. L 39, 14.2.1976), modificada per la Directiva 
2002/73/CE del parlamento europeo y del consejo, de 23 de septiembre de 2002 
(DOCE núm. L 269/15, 5.10.2002). Per contra, en tant que l’embaràs encara no 
s’havia produït el TJCE no considerà vulnerat l’article 10 de la Directiva 
92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) (DOCE núm. L 348, 28.11.1992): vegeu FFJJ 37-42.  

175 Així ho admeté la pròpia Gran Sala del TEDH que resolgué Evans, en 
confirmar l’objecció del Govern britànic segons la qual el cas era més que un 
simple conflicte entre particulars (§74).  
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CAPÍTOL SEGON  
EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES          
I ELS SEUS EFECTES 
 
PRIMERA PART: EL CONSENTIMENT INFORMAT  
 
 
1. Marc legislatiu  
 
Si bé l’exigència legal de consentiments específics per a l’aplicació 
de les TRA té el seu fonament en el principi d’autonomia inherent a 
tota decisió reproductiva, aquesta exigència troba major justificació 
en els possibles efectes i riscos de les tècniques sobre el cos de la 
receptora i en les possibles conseqüències de la seva aplicació en 
matèria de filiació.     
 
Com tot consentiment dirigit a autoritzar un tractament, el CI a les 
TRA té un doble contingut. D’una banda, es composa de la 
informació sobre el propi tractament i, de l’altra, de l’acte personal 
de prestació del consentiment. La primera és requisit 
imprescindible per a la validesa del segon. A més d’anar dirigit a 
autoritzar una tècnica en concret, el consentiment pot comportar 
l’acceptació de tècniques accessòries, com la crioconservació de 
les gàmetes o preembrions, o els acords de les parts del projecte 
parental dirigits a anticipar-ne el destí en cas de circumstàncies 
sobrevingudes. El mateix consentiment és l’instrument utilitzat per 
tal d’assumir la filiació que pot derivar del recurs a les TRA176. 
 
El consentiment informat als actes mèdics, entès com l’acceptació 
per part del pacient d’un tractament determinat a partir de la 
informació subministrada pel facultatiu, és l’element bàsic de tot 

                                                 
176 Abans de l’entrada en vigor de la LTRA MONTÉS PENADÉS ja suggerí 

una classificació similar dels possibles consentiments en el context de les TRA: 
Vicente MONTÉS PENADÉS, “El consentimiento en las nuevas técnicas de 
reproducción humana”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 171-
200, a p. 176. En funció dels seus diferents efectes, un autor ha qualificat el 
consentiment a les TRA de “polivalent” o “polifuncional”: Carlos MARTÍNEZ DE 

AGUIRRE Y ALDAZ, “Problemas jurídicos derivados del consentimiento en las 
técnicas de reproducción asistida”, Cuadernos de derecho judicial, Nº. 10, 2004, 
pp. 247-302, a p. 256.  
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tractament sanitari i actua com a requisit necessari per a la licitud 
de la intervenció sobre el cos. Cap dels textos legals internacionals 
que tracten la qüestió del CI i la seva revocació en l’àmbit mèdic fa 
referència a les TRA. Amb caràcter no vinculant, destaca l’Informe 
del Comitè d’experts del Consell d’Europa en el progrés de les 
ciències biomèdiques (CAHBI) sobre “Procreació Humana 
Assistida” (1989)177. El seu principi 4rt. establia que les TRA només 
es podien utilitzar si les persones interessades havien prestat 
lliurement el seu CI, de forma explícita i per escrit, d’acord amb les 
exigències de les lleis nacionals178.  
 
Amb caràcter general i vinculant, l’article 5 del Convenio Europeo 
sobre los derechos humanos y la biomedicina, fet a Oviedo el 4 

                                                 
177 El CAHBI assumí el treball realitzat per l’anterior Comitè, el Comitè 

d’experts sobre els problemes ètico-legals relacionats amb la genètica humana 
(CAHGE), instituït pel Comitè de Ministres de 1983 com a conseqüència de la 
Recomanació 934 (1982) sobre enginyeria genètica. El treball del CAHBI 
distingeix entre les activitats del Consell d’Europa en relació, d’una banda, els 
principis aplicables a la reproducció natural, i de l’altra, al context de les TRA. El 
desembre de 1988, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa autoritzà la 
publicació del resultat dels treballs portats a terme pel CAHBI durant els anys 
1985-1987, per tal d’establir una sèrie de principis ètics i jurídics comuns per 
regular la procreació artificial humana. Aquests resultats es van publicar el 1989 
en forma de “Report”, ja que va resultar impossible obtenir la unanimitat requerida 
per transformar en Recomanació Oficial el projecte presentat l’abril de 1987. El 
CAHBI va presentar al Comitè de Ministres 21 principis que, entre d’altres 
qüestions, tractaven la filiació derivada de TRA. Des del 1992 el treball del CAHBI 
va ser assumit pel Comitè director sobre bioètica, que el 1997 va donar lloc al 
Conveni d’Oviedo. El primer Protocol del Conveni, que prohibia la clonació 
d’éssers humans, entrà en vigor el 2001.  

178 COUNCIL OF EUROPE, Report on Human Artificial Procreation, Principles 
set out in the report of the Ad Hoc Committee of Experts on Progress in the 
Biomedical Sciences (CAHBI), 1989.  
L’informe està disponible al web del Consell d’Europa:  
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/bioethics/Texts_and_documents/PMA%20principles%20CAHBI%20198
9.asp    
En la seva versió original, el principi 4rt. estableix: “1. The techniques of artificial 
procreation may be used only if the persons concerned have given their free 
informed consent, explicitly and in writing, in accordance with national 
requirements. 2. Before obtaining such consent, the physician and the 
establishment using the techniques of artificial procreation must ensure that the 
persons concerned are given appropriate information and counselling about the 
possible medical, legal, social and, where relevant, genetic implications of this 
treatment, particularly, those which might affect the interests of the child to be 
born.”.  
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d’abril de 1997 i vigent a Espanya des de l’1 de gener de 2002 
(BOE núm. 251, 20.10.1999), requereix el CI de la persona 
interessada per a qualsevol intervenció en la seva salut179. Aquest 
consentiment pot ser revocat lliurement en qualsevol moment:  
 

“Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá 
efectuarse después de que la persona afectada haya dado su 
libre e informado consentimiento. 
Dicha persona deberá recibir previamente una información 
adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, 
así como sobre sus riesgos y consecuencias. 
En cualquier momento la persona afectada podrá retirar 
libremente su consentimiento.”.  
 

En sentit similar s’expressa l’article 6 de la Declaració Universal de 
la UNESCO sobre Bioètica i Drets Humans, de 19 d’octubre de 
2005:  
 

“1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y 
terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento 
libre e informado de la persona interesada, basado en la 
información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento 
debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en 
todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para 
ella desventaja o perjuicio alguno.”.   

 
En l’ordenament jurídic espanyol tant la informació prèvia a 
subministrar als pacients com el consentiment posterior es troben 
regulats a nivell general per la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica 
(BOE núm. 274, 15.11.2002), la qual derogà alguns dels preceptes 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 
102, 29.4.1986), com el relatiu al dret a la informació dels pacients 
(art. 10.5) i el consentiment corresponent (art. 10.6). A partir de la 
Llei 41/2002 el legislador estatal, influenciat per una doctrina 
jurisprudencial abundant, pretén millorar una regulació molt 
incipient i, al mateix temps, desenvolupar en l’ordenament jurídic 

                                                 
179 El seu títol complet és Convenio Europeo sobre los derechos 

humanos y la biomedicina: Convenio para la protección de los derechos humanos 
y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 
Medicina.  
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espanyol el Conveni d’Oviedo, sobretot pel que fa a l’autonomia 
privada del pacient i als drets i obligacions en matèria de 
documentació clínica180.  
 
Amb anterioritat, a Catalunya la Llei 21/2000, de 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del 
pacient i a la documentació clínica (DOGC núm. 3303, 11.1.2001) 
vingué a desenvolupar la legislació estatal bàsica existent fins a 
aquell moment. Es tracta d’una llei pionera a nivell estatal, que 
influí significativament en la redacció de la Llei 41/2002 i de 
nombroses lleis autonòmiques181. L’article 6 de la Llei catalana 

                                                 
180 Joan C. SEUBA TORREBLANCA i Sonia RAMOS GONZÁLEZ, “Drets i 

obligacions en matèria d’autonomia privada, informació i documentació clínica. 
Presentació de la Llei 41/2002, de 14 de novembre”, InDret 2/2003, pp. 3-4 
(http://www.indret.com/pdf/138_ca.pdf).  

181 Després de Catalunya, per ordre cronològic, han legislat en matèria 
de CI Galícia [Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento 
informado y de la historia clínica de los pacientes (DOG, núm. 111, 8.6.2001) i 
Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, 
reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los paciente 
(DOG núm. 55, 21.3.2005)]; Extremadura [Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud 
de Extremadura (DOE núm. 76, 3.7.2001), actualitzada i completada després per 
la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente 
(DOE núm. 82, 16.7.2005)]; Madrid [Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 306, 26.12.2001)]; 
Aragón [Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (BOA núm. 46, 
19.4.2002)]; La Rioja [Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja (BOLR 
núm. 106, 3.5.2002)]; Navarra [Ley Foral 29/2003, de 4 de abril, por la que se 
modifica parcialmente la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del 
paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación 
clínica (BON núm. 45, 11.4.2003)]; Cantàbria [Ley 7/2002, de Ordenación 
Sanitaria de Cantabria (BOC núm. 242, 18.12.2002)]; País Basc [Ley 772002, de 
12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad (BOPV 
núm. 248, 30.12.2002)]; Comunitat Valenciana [Llei 1/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana (DOGV 
núm. 4430, 31.1.2003)]; Illes Balears [Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes 
Balears (BOIB núm. 55, de 22.4.2003)]; i Castella-Lleó [Ley 8/2003, de 8 de abril, 
sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud (BOCL núm. 
71, 14.4.2003)]. En molts casos, la legislació anterior s’ha vist completada per 
l’aprovació de normes que regulen les voluntats anticipades o documents 
d’instruccions prèvies, la qual cosa es coneix com a testament vital. Xavier ABEL 

LLUCH ha qüestionat la profusió normativa a nivell estatal i, sobretot, autonòmic 
dels drets dels pacients i, en particular, del dret a la informació: “El derecho de 
información del paciente como presupuesto del consentimiento informado. Su 
régimen jurídico en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
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exigeix amb caràcter general el CI previ al tractament, i reconeix al 
pacient la possibilitat de revocar-lo lliurement en qualsevol 
moment182:   
 

“1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix que la 
persona afectada hi hagi donat el seu consentiment específic i 
lliure i n’hagi estat informada prèviament, d’acord amb el que 
estableix l’article 2. (…) 
 
4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar 
lliurement el seu consentiment.” 

 
L’article 8 de la Llei estatal s’expressa en termes similars:  
 

“1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente 
necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez 
que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya 
valorado las opciones propias del caso. (...) 
 
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su 
consentimiento en cualquier momento.” 

 
La Llei estatal no resulta d’aplicació a Catalunya en tot allò ja 
regulat per la pròpia Llei 21/2000. La relació entre ambdues lleis és 
de complementarietat, de manera que la Llei catalana no pot 
contradir els aspectes que la Llei 41/2002 regula amb caràcter 

                                                                                                               
documentación clínica”, a Xavier ABEL LLUCH (Dir.), El Juez civil ante la 
investigación biomédica, Madrid, CGPJ, 2005, pp. 15-126, a pp. 30-31.  

182 En termes similars s’expressa el Projecte de llei del llibre segon del 
CCCat. Com anuncia l’apartat III de l’Exposició de Motius, el capítol 2 del Projecte 
incorpora els principis de la Llei 21/2000, fins ara no ben reflectits ni harmonitzats 
en les disposicions, més aviat disperses, que el CF hi dedicava en seu de tutela i 
guarda de fet. El capítol 2 del títol 1 (la persona física), relatiu a l’autonomia de la 
persona en l’àmbit de la salut, regula el dret a la informació sobre la salut (art. 
212-1), el CI (art. 212-2) i el document de voluntats anticipades (art. 212-3). 
L’article 212-1 consolida el dret a la informació sobre qualsevol intervenció en 
l’àmbit de la salut com un “dret civil directament exigible davant dels tribunals de 
justícia”, i remet a la legislació sobre autonomia del pacient en l’ambit sanitari per 
determinar la informació que cal facilitar. Per la seva banda, el 1r. apartat de 
l’article 212-2 estableix que “Tota persona major de setze anys, o menor que 
tingui maduresa intel·lectual i emocional per comprendre l’abast de la intervenció 
en la seva salut, ha de donar el consentiment per ella mateixa, llevat dels casos 
previstos en la legislació específica per a l’àmbit sanitari”, i el seu apartat 3r. 
declara que “El consentiment atorgat és revocable per l’interessat, o per les 
persones que supleixen la seva capacitat, en interès del mateix”.  
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bàsic. En ser anterior en el temps, la Llei catalana regula molts 
aspectes que després va regular de forma idèntica o molt similar la 
legislació espanyola i algunes normes autonòmiques183.  
 
Ni el text legal estatal ni el català tracta el CI i la seva revocació en 
l’àmbit de les TRA. Aquestes qüestions s’han de desenvolupar per 
les normes especials que les regulen, en particular per la LTRHA.  
 

Pel que fa als efectes del consentiment a les TRA en matèria de 
filiació, que són objecte de la segona part d’aquest capítol, la DF 
1a. de la pròpia LTRHA disposa que els articles 7 a 10 LTRHA 
(filiació dels nascuts mitjançant TRA, fecundació “post mortem” i 
gestació per substitució o maternitat subrogada) poden ser 
objecte de regulació diferent per part de les CC.AA. amb dret civil 
propi. És per això que Catalunya disposa de normes pròpies al 
CF en matèria de fecundació “post mortem”184. Així, quan l’article 
7.1 LTRHA es remet a les lleis vigents en matèria d’atribució de la 
paternitat, en el cas de Catalunya la remissió s’ha d’entendre feta 
als articles 92 i 97 CF185.  

                                                 
183 La DA 1a. de la Llei 41/2002 atorgà caràcter bàsic a la Llei 41/2002, 

d’acord amb l’article 149.1.1a. i 16a. de la CE, i establí que l’Estat i les CC.AA. 
adoptarien, dins l’àmbit de les competències respectives, les mesures 
necessàries per a l’efectivitat d’aquesta Llei. Com a resposta, el Parlament de 
Catalunya interposà un recurs d’inconstitucionalitat el febrer de 2003, en 
considerar que alguns preceptes de la Llei estatal contravenien el bloc de 
constitucionalitat i, per tant, no respectaven les competències atribuïdes a les 
CC.AA., en especial les referents a la seva capacitat organitzativa [Resolució 
1672/VI del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda d’interposar recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei estatal 41/2002, del 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica, i recusar el president del TC (tram 212-
00014/06), DOGC núm. 3831, 26.2.2003]. Al mateix temps, la qualificació de 
legislació “bàsica” de la Llei 41/2002 ha situat alguns aspectes regulats per les 
lleis autonòmiques fora del marc previst per la legislació estatal, com la capacitat 
d’atorgar un document d’instruccions prèvies, l’abast de la capacitat natural per a 
poder prestar vàlidament el consentiment informat o la forma –verbal o escrita- en 
què el metge ha de transmetre la informació al pacient: vegeu SEUBA 

TORREBLANCA i RAMOS GONZÁLEZ, cit., pp. 3-4. 
184 Segons la DF 1a. de la LTRHA, “Esta Ley, que tiene carácter básico, 

se dicta al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución. Se exceptúa de lo 
anterior su capítulo IV, que se dicta al amparo del artículo 149.1.15 de la 
Constitución, y los artículos 7 a 10, que se dictan al amparo de su artículo 
149.1.8.”.  

185 Així es pronuncia, en relació al mateix precepte de la derogada LTRA, 
Francisco de P. BLASCO GASCÓ, “Técnicas de reproducción asistida y competencia 
legislativa autonómica”, RJC núm. 1, 1991, pp. 41-67, a p. 61; i “La Ley sobre 
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La LTRHA regula el CI en diversos preceptes: l’article 3, que 
l’exigeix amb caràcter general per a la pràctica de TRA i que és 
l’objecte principal d’aquesta primera part del capítol; l’article 5, que 
l’exigeix respecte dels donants de gàmetes i, per tant, queda fora 
de l’objecte d’aquest treball; l’article 6, que regula amb més detall 
que l’article 3 el consentiment de la receptora de les TRA; els 
articles 11, 15 i 16, que tenen per objecte els consentiments 
necessaris per decidir el destí de les gàmetes i els preembrions 
crioconservats; i l’article 13, que regula el consentiment necessari 
per realitzar tècniques terapèutiques sobre el preembrió. La 
rellevància d’aquests consentiments es posa de manifest per 
l’article 26.2 b) 3r. LTRHA, que considera infracció greu la seva 
omissió.  
 

En matèria d’informació mèdica també resulta d’aplicació el Real 
Decreto 412/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los 
protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios 
relacionados con las TRHA y se regula la creación y organización 
del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones 
con fines de reproducción humana (BOE núm. 72, 23.3.1996). 
D’acord amb la seva DF 1a., les normes del Reial Decret tenen 
caràcter bàsic per a l’establiment de protocols obligatoris d’estudi 
dels donants i usuaris relacionats amb les TRA. Per tal de donar 
compliment a la garantia de secret, el Reial Decret assegura el 
caràcter confidencial de la informació relativa a donants i usuaris, 
recollida en les respectives històries clíniques (art. 9).  

 
Finalment, d’acord amb la DA 2a. de la Llei 41/2002, en tot allò 
relatiu a informació dels pacients i consentiments informats exigits 
en matèria de TRA, la Llei 41/2002 s’aplicarà supletòriament186. 

                                                                                                               
técnicas de reproducción asistida: constitucionalidad y aplicación”, ADC, Vol. 44, 
Núm. 2, 1991, pp. 697-718, a p. 712. En el mateix sentit, Encarna ROCA I TRIAS, 
“Comentari a l’article 92 CF”, a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep FERRER I RIBA 

(Dirs.), Albert LAMARCA I MARQUÈS i Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI 
(Coord.), Comentaris al Codi de Família, a la Llei d’Unions Estables de Parella i a 
la Llei de Situacions Convivencials d’Ajuda Mútua, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 438-
443, a p. 440.  

186 Segons la DA 2a. de la Llei 41/2002, “Las normas de esta ley relativas 
a la información asistencial, la información para el ejercicio de la libertad de 
elección de médico y de centro, el consentimiento informado del paciente y la 
documentación clínica, serán de aplicación supletoria en los proyectos (...) de 
aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y en los que carezcan de 
regulación especial.”.  
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Malgrat que la clàusula de supletorietat sembla contradir el 
caràcter bàsic de la Llei, en realitat es refereix a unes matèries 
concretes, respecte de les quals el legislador reconeix que 
s’aplicaran preferentment les lleis especials. En allò no previst per 
aquestes disposicions, i potser fins i tot a l’hora d’interpretar-les, 
caldrà recórrer a la Llei 41/2002187.  
 
 
2. La informació prèvia  
 
2.1. Requisits generals  
 
El consentiment dels usuaris a l’aplicació de les TRA és, en primer 
lloc, un consentiment informat, de manera que la informació 
mèdica és requisit imprescindible per a la validesa de l’acceptació 
del tractament i del procés que comporta. El dret del pacient a 
decidir sobre el seu propi tractament fa necessari atorgar el seu 
consentiment després d’haver rebut la informació necessària, i a 
negar-s’hi si ho estima convenient per als seus interessos. 
 
Ens trobem, per tant, davant d’un dret amb un doble contingut que 
comprèn, en primer lloc i per norma general, l’obligació de 
proporcionar de forma comprensible tant al pacient com als seus 
familiars o persones properes, informació completa, continuada i 
verbal (o, en el seu cas, escrita) sobre el procés, incloent 
diagnòstic, pronòstic i alternatives de tractament. L’obligació dels 
metges de proporcionar aquesta informació és correlativa al dret 
dels pacients a obtenir-la. Malgrat la seva estreta vinculació amb el 
consentiment a l’acte mèdic, el dret a la informació es justifica en si 
mateix i té caràcter autònom188.  
 
En segon lloc i com a conseqüència de l’anterior, el dret també 
comprèn la possibilitat del pacient d’escollir lliurement entre les 

                                                 
187 Andrés DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad 

médica (Comentarios a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, sobre derechos del 
paciente, información y documentación clínica), Valladolid, Lex Nova, 2ª ed., 
2007, pp. 647-648.  

188 ABEL LLUCH, cit., p.19. En el mateix sentit vegeu Carlos Mª ROMEO 

CASABONA, “Configuración sistemática de los derechos de los pacientes en el 
ámbito del derecho español”, a Jornadas sobre los derechos de los pacientes, 
Madrid, INSALUD, 1992, pp. 171 i ss., a pp. 197-198.  
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opcions que li presenti el responsable mèdic del seu cas, sent 
precís el consentiment escrit i previ de l’usuari a qualsevol 
intervenció. Amb això, el dret d’informació del pacient constitueix el 
pressupòsit o antecedent necessari del CI, de manera que la seva 
omissió o compliment defectuós genera responsabilitat 
professional. Per norma general, quan el pacient no està capacitat 
per prendre decisions, aquesta facultat correspon als seus 
familiars o persones properes. A aquest darrer aspecte del dret 
farem referència més endavant. De moment, ens centrarem en el 
dret-deure d’informació.  
 
A Espanya, tant l’article 2.2 com l’article 3 de la Llei 41/2002 
configuren la informació prèvia com el requisit essencial perquè el 
pacient pugui exercir el dret a decidir sobre el propi tractament.  
 

Segons l’article 2.2, “Toda actuación en el ámbito de la sanidad 
requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los 
pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse 
después de que el paciente reciba una información adecuada, se 
hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.”; i l’article 3 
defineix el CI com “(...) la conformidad libre, voluntaria y 
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 
facultades después de recibir la información adecuada, para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud (...)”. 

 
L’article 4.1 de la Llei 41/2002 estableix que per norma general la 
informació s’ha de subministrar en forma verbal, tot i que haurà de 
constar en la història clínica:  
 

“Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier 
actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible 
sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. 
Además, toda persona tiene derecho a que se respete su 
voluntad de no ser informada. La información, que como regla 
general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la 
historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la 
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 
consecuencias.”. 

 
Amb l’establiment de la regla general de l’oralitat de la informació i 
del correlatiu CI, absent en la Convenció Europea de Drets 
Humans i Biomedicina de 1997, el legislador supera la clàusula 
ambivalent de l’article 10.5 LGS, que exigia al metge que amb 
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caràcter general transmetés la informació oralment i per escrit, i 
evita que el deure d’informació es converteixi en un lliurament 
rutinari de formularis189.  
 
De la regla general de l’article 4.1 es dedueix que excepcionalment 
la informació s’ha de prestar per escrit. Ara bé, la Llei 41/2002 és 
incompleta en aquest extrem, ja que a diferència del que succeeix 
en el cas del consentiment (art. 8.2), no menciona els supòsits 
específics en què la informació ha de ser escrita. Aquesta “llacuna 
legal” se salva recorrent a una interpretació integradora de la 
pròpia Llei 41/2002, segons la qual si la informació és pressupòsit 
d’un consentiment informat i té com a finalitat ajudar al pacient a 
prendre decisions d’acord amb la seva pròpia i lliure voluntat (art. 
4.2), s’haurà de prestar per escrit en els mateixos supòsits en què 
el consentiment exigeix aquesta forma190.  
 

L’article 2.2 de la Llei catalana 21/2000 tampoc requereix la forma 
escrita: “La informació ha de formar part de totes les actuacions 
assistencials, ha d’ésser verídica, i s’ha de donar de manera 
comprensible i adequada a les necessitats i els requeriments del 
pacient, per a ajudar-lo a prendre decisions d’una manera 
autònoma.”.  
 

La informació a subministrar no només requereix coneixement 
científic per part dels professionals, sinó capacitat de comunicar-la 
en les condicions adequades, és a dir, en un llenguatge senzill i 
intel·ligible, en funció de les probabilitats d’èxit de la intervenció i 
dels riscos que comporta. El metge que subministra la informació 
no ha de ser necessàriament el que ha de portar a terme la 
intervenció191.  
 

                                                 
189 ABEL LLUCH, cit., pp. 105-106; i SEUBA TORREBLANCA i RAMOS 

GONZÁLEZ, cit., p. 6.  
190 ABEL LLUCH, cit., pp. 106-107. La correlació entre informació escrita i 

consentiment escrit ofereix, segons l’autor, el doble avantatge de permetre una 
major assimilació de la informació i de constituir un document probatori en els 
processos judicials. 

191 Octavi QUINTANA TRÍAS, “Bioética y consentimiento informado”, a 
CASADO (Ed.), cit., pp. 157-170, a pp. 161-169 [materials actualitzats, revisats i 
completats per Albert ROYES I QUI, “El consentimiento informado y los documentos 
de voluntades anticipadas”, a CASADO (Comp.), cit., 2007, pp. 159-176].  
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L’article 4.2 de la Llei 41/2002 completa els requisits de la 
informació a subministrar i exigeix que sigui vertadera i que es 
comuniqui al pacient de forma comprensible i adequada. Aquests 
requisits encaixen amb els que tradicionalment s’han exigit per tal 
que existeixi un vertader CI que satisfaci el requisit ètic de 
respectar la decisió autònoma de la persona, que són els 
següents192:   
 

- El subministrament al pacient de la informació sobre el 
tractament a seguir.  

- La comprensió del tractament per part del pacient. La 
comprensió de la informació subministrada és una 
exigència del consentiment i un dret del pacient, per la 
qual cosa constitueix un dels components més 
importants del consentiment lliure, i requereix 
cooperació per part dels professionals. No hi pot haver 
un vertader consentiment informat si no existeix una 
comprensió acurada d’allò que s’ha transmès pel 
professional, per la qual cosa la claredat s’avantposa a 
l’ús de tecnicismes193.  

- La voluntarietat o llibertat d’acceptar un tractament en 
concret. Es tracta d’un altre element bàsic del 
consentiment informat, equivalent a la lliure presa de la 
decisió mèdica. En general, requereix que la persona 
no es trobi sotmesa a coacció ni a manipulació. La 
manipulació consisteix en una forma indirecta de 
coacció o de persuasió racional, no del tot infreqüent en 
l’àmbit de la salut, que es manifesta a través d’una 
forma deliberada de subministrar la informació per tal 
d’alterar la comprensió de la situació real per part dels 
pacients i motivar-los a actuar de la forma que preveu 
l’agent. En aquest sentit, les exageracions dels 
beneficis d’un tractament concret són una forma de 
manipulació, com també ho és la presentació de la 

                                                 
192 Robert YOUNG, “Informed consent and patient autonomy”, a Helga 

KUHSE and Peter SINGER (eds.), A Companion to Bioethics, Blackwell, Oxford, 
1998, pp. 441-451, a p. 444.  

193 Així, p.e., en el context de la FIVTE, si els professionals utilitzen la 
terminologia “inducció de l’ovulació”, cal tenir en compte que la seva interpretació 
pot ser totalment diferent si l’expressió està buida de contingut per a la receptora 
de la tècnica: vegeu DE MELO-MARTÍN, cit., p. 165.  
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informació dirigida a alterar la percepció dels pacients i, 
per tant, a afectar-ne la comprensió194. 

- La competència o capacitat del pacient per tal de portar 
a terme un acte concret. Els pacients són competents si 
són capaços de comprendre la informació material que 
se’ls subministra, de valorar-la d’acord amb els seus 
principis, de perseguir un resultat concret, i de 
comunicar lliurement els seus desitjos als 
professionals195.  

 
 
2.2. Contingut de la informació en l’àmbit de les t ècniques de 
reproducció assistida 
 
L’existència de legislació específica en matèria de TRA s’explica 
pel seu caràcter no terapèutic i per la seva incidència en la 
procreació i en l’establiment de vincles familiars, que les fan 
mereixedores d’un règim propi, lleugerament diferenciat i més 
estricte que el principi general d’informació i consentiment dels 
usuaris, i justifiquen que la LTRHA reforci els deures de sol·licitud 
d’informació i consentiment. Com en la resta d’activitats que 
s’incardinen en l’àmbit de la medicina no curativa, l’accés voluntari 

                                                 
194 P.e., el fet de presentar la informació en termes positius (“el 

tractament en qüestió té èxit la majoria d’ocasions”), en lloc d’en termes negatius 
(“el tractament fracassa en un 40% dels casos”): entre d’altres, vegeu JACKSON, 
2001, cit., pp. 163-164 i 168 i ss.  
El component de la voluntarietat també ha estat qüestionat per la influència de 
factors socials, econòmics i polítics en la decisió d’accedir a les TRA. Entre les 
postures més crítiques al respecte trobem les dels que consideren que la 
maternitat és una institució construïda socialment: vegeu DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 
178 i ss, i 189; Sarah FRANKLIN, “Origin Stories Revisited: IVF as an 
Anthropological Project”, Culture, Medicine and Psychiatry 30: 547-555, 2006, pp. 
549-550: “In referring to IVF as a ‘hope technology’ I sought to point this out, and 
to argue that, like reproduction elsewhere, IVF is a process of embodied 
investments in specific cultural values, such as scientific progress (…)”; i TUBERT, 
1992, cit., p. 37: “The new technologies are subtended by necessity of preventing 
the possibility that one might not become a mother, of making sure that there 
won’t be one who is not completely identified with her presumed ‘natural’ 
reproductive function, with the function that would define her within her being. If 
they are all mothers, the question about feminity, the query posed as to the 
mother’s desire is answered. Because if a woman isn’t a mother, then what is 
she?”.  

195 YOUNG, cit., a KUHSE and SINGER (eds.), cit., p. 442.  
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per part de la persona afectada o afectades hi recorren 
voluntàriament, el rigor i el control sobre els actes mèdics és major.  
 
La sentència de la sala 1a. del TS de 17.4.2007 (RJ 2007/3541), 
en el context de la medicina curativa absol un facultatiu que no 
informà la pacient amb una lesió a la columna vertebral d’un risc 
atípic en el tractament de rehabilitació. El tribunal aprofita per 
presentar el diferent abast del CI, en funció del caràcter terapèutic 
o no terapèutic del tractament:  
 

“(…) El consentimiento informado, según reiterada jurisprudencia 
de esta Sala, presenta grados distintos de exigencia según se 
trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate 
de la llamada medicina satisfactiva. En relación con los primeros 
puede afirmarse con carácter general que no es menester 
informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen 
un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser 
específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter 
excepcional o no revisten una gravedad extraordinaria. El article 
10.1 de la Ley 41/2002 incluye hoy como información básica los 
riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos 
personalizados, los riesgos típicos, los riesgos probables y las 
contraindicaciones. (…)” [FJ 3r. D)].  
 

D’acord amb la jurisprudència de la sala 1a. del TS en aquesta 
matèria, el caràcter voluntari de la medicina no terapèutica es 
tradueix en un increment de la diligència exigible en la informació a 
subministrar:  
  

“[El derecho de información médica] con más razón es exigible 
(...) cuando el paciente tiene un mayor margen de libertad para 
optar por el rechazo de la intervención habida cuenta la 
innecesidad o falta de premura de la misma” [SSTS 21.10.2005 
(RJ 2005\8547), FJ 4rt.; i 2.7.2002 (RJ 2002\5514), FJ 7è., entre 
d’altres]. 

 
Per la seva aplicació sobre el cos de la dona, com també pel seu 
èxit limitat, les TRA exigeixen una informació personalitzada que 
comprengui els riscos concrets que comporten per la receptora196. 

                                                 
196 ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., p. 233; Fernando ABELLÁN, 

“El consentimiento informado en las técnicas de reproducción humana asistida”, a 
Javier SÁNCHEZ CARO y Fernando ABELLÁN, Reproducción humana asistida. 
Protocolos de consentimiento informado de la Sociedad Española de Fertilidad, 
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La necessitat d’extremar el deure d’informar en els tractaments 
justifica que la LTRHA determini els aspectes sobre els quals s’ha 
d’informar perquè la informació atorgada es consideri suficient. En 
aquest sentit, l’article 3.1 LTRHA exigeix informar a la dona de les 
possibilitats d’èxit, riscos i condicions d’aplicació de les TRA197:  
 

“Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente 
cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan 
riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la 
posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su 
aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y 
debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como 
de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación.”. 

 
A diferència del que succeeix en els tractaments terapèutics, en 
què el dret a la informació sanitària dels pacients es pot limitar si 
s’acredita un estat de necessitat (art. 5.4 Llei 41/2002), en l’àmbit 
de les TRA no hi ha excepcions ni limitacions a la informació, que 
fins i tot ha d’incloure els riscos improbables.  
 
L’article 7.2 del ja mencionat RD 412/1996 completa el contingut 
de la informació que s’ha de subministrar en relació a les opcions 
disponibles, beneficis i efectes secundaris de les TRA, així com a 
possibles taxes d’èxit:  
 

“El centro vendrá obligado a informar suficientemente a las 
pacientes y usuarios por personal debidamente capacitado sobre 
estos aspectos, y, en concreto, deberá proporcionar información 
completa sobre las diversas opciones técnicas de reproducción 
asistida, posibilidades y servicios a su alcance, beneficios y 
efectos secundarios, posibles estadísticas disponibles y 

                                                                                                               
Madrid, Comares, 2002, pp. 23 i ss.; IGLESIAS PAIS, cit., a CAMBRÓN cit., pp. 142-
143; Javier SÁNCHEZ-CARO (Dir.) – Fernando ABELLÁN (Autor), Reproducción 
humana asistida y responsabilidad médica (consideraciones legales y éticas 
sobre casos prácticos), Granada, Comares, 2001, pp. 134 i 142-144. Els autors 
que situen les TRA en l’àmbit terapèutic també es pronuncien en aquest sentit: 
DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 233; i LLAMAS POMBO, cit., pp. 
383 i 386-387.  

197 En relació a les taxes d’èxit de les TRA, l’article 22 LTRHA al·ludeix a 
la necessitat de crear un registre nacional d’activitat i resultats que encara no s’ha 
creat: “1. Con carácter asociado o independiente del registro anterior, el Gobierno, 
mediante real decreto y previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, regulará la constitución, organización y funcionamiento de un 
Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida.”.  
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resultados de investigaciones, así como cualquier otro dato que 
pueda existir al objeto de tomar una decisión adecuadamente 
informada y responsable”.  

 
La informació que requereix la receptora de les TRA és àmplia, ja 
que també comprèn l’advertència dels riscos específics que 
comporta la maternitat a certes edats (art. 6.2):  
 

“Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa 
a la firma de su consentimiento, para la aplicación de estas 
técnicas se incluirá, en todo caso, la de los posibles riesgos, para 
ella misma durante el tratamiento y el embarazo y para la 
descendencia, que se puedan derivar de la maternidad a una 
edad clínicamente inadecuada.” 

 
En el cas de Catalunya, l’article 4 del Decret 123/1991, de 21 de 
maig, sobre autorització administrativa de centres i serveis que 
realitzin tècniques de reproducció assistida (DOGC núm. 1452, 
7.6.1991) remet a la legislació estatal en relació a la informació 
que els centres i serveis que porten a terme les TRA han de 
subministrar als que hi accedeixen:  
 

“1. De conformitat amb els principis generals establerts en l'article 
2 de la Llei 35/1988, els centres i serveis que realitzin tècniques 
de reproducció humana assistida hauran de subministrar, a qui 
desitgi recórrer a aquestes tècniques o sigui donant, la informació 
necessària sobre els diferents aspectes i implicacions possibles 
de les tècniques, com també sobre els resultats i riscos 
previsibles. 
2. Un cop subministrada aquesta informació, i si la persona 
interessada està conforme amb la realització de la intervenció o la 
donació, procedirà a signar el formulari d'acceptació de què fa 
esment l'article 2.3 de la mateixa Llei.” 

 
Segons el primer incís dels articles 5.1 de la Llei 41/2002 i 3.1 de 
la Llei 21/2000, per norma general el titular del dret a la informació 
és el pacient. Ara bé, aquests criteris varien en l’accés a les TRA, 
ja que els titulars del dret a consentir respecte dels quals la LTRHA 
exigeix el consentiment amb caràcter obligatori són la dona que es 
sotmet a les tècniques i, en el seu cas, el marit (art. 6.3). Això és 
així amb independència que la receptora final de la tècnica només 
sigui la dona i que el consentiment del marit a la fecundació 
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assistida només es dirigeixi a assumir la filiació que en pugui 
derivar.  
 
La LTRHA també es refereix a la informació que s’ha de 
subministrar a efectes de consentiment a l’aplicació de les TRA en 
els articles 3.3 i 3.4 LTRHA [antics art. 2.1 b), 2.2. i 2.3 LTRA]198. 
En particular, segons l’article 3.3 LTRHA, la informació a 
subministrar pels equips mèdics autoritzats i pels responsables 
dels centres o serveis sanitaris on es realitzin les TRA ha de 
comprendre els aspectes biològics, jurídics, ètics i econòmics de 
les tècniques a aplicar. El precepte exigeix que la informació i 
assessorament es dispensi, entre d’altres “als que hi desitgin 
recórrer”, la qual cosa comprèn el marit o parella de la receptora 
com també, si és el cas, als donants199:  
 

“La información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que 
deberá realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas como a 
quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, se 
extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de 
aquéllas, y deberá precisar igualmente la información relativa a 
las condiciones económicas del tratamiento. Incumbirá la 
obligación de que se proporcione dicha información en las 
condiciones adecuadas que faciliten su comprensión a los 
responsables de los equipos médicos que lleven a cabo su 
aplicación en los centros y servicios autorizados para su 
práctica.”.  

 
El precepte ha estat àmpliament criticat per la incoherència que 
suposa que l’obligació d’informar sobre els aspectes jurídics i ètics 
que plantegen les tècniques recaigui sobre els equips mèdics200. 

                                                 
198 GÓMEZ SÁNCHEZ anomena aquesta fase “l’expedient previ a la 

realització de les tècniques”, que consta de la sol·licitud, examen i valoració del 
cas concret, informació a la sol·licitant, i acceptació: GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., 
pp. 85 i ss.  

199 Ángel L. REBOLLEDO VARELA, “El consentimiento del marido en la 
utilización de las técnicas de reproducción asistida: su regulación en el proyecto 
de ley 121/000039”, a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 178  
(http://vlex.com/vid/376294).  

200 Margarita GARRIGA GORINA, “Atribució de la paternitat al marit de la 
mare en les tècniques de reproducció asistida. Comentari a la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Civil i Penal) núm. 28/2007, de 
27.9.2007 (MP: Sra. Eugenia Alegret Burgués), InDret 1/2008, p. 9 
(http://www.indret.com/pdf/509_cat.pdf); IGLESIAS PAIS, cit., a CAMBRÓN, cit., pp. 
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Personalment, considero la crítica justificada, sobretot tenint en 
compte que el consentiment a les TRA prestat d’acord amb els 
requisits legals comporta l’acceptació de la filiació que en pugui 
derivar, sense possibilitat d’impugnació posterior201.  
 
Com disposa el propi article 3.3, eventualment la informació i 
assessorament sobre les TRA podrà recaure sobre el donant o 
donants d’òvuls i/o esperma. En aquest darrer cas, en tractar-se de 
la persona anònima que ha aportat les gàmetes, la informació a 
subministrar només es referirà a l’acte de donació, ja que el 
caràcter anònim del contracte de donació que signa el donant amb 
la clínica (art. 5.5 LTRHA) impedeix que la revelació de la identitat 
del donant comporti que la filiació s’estableixi al seu favor (art. 8.3 
LTRHA).  

                                                                                                               
160-161. En el mateix sentit però en relació a la LTRA vegeu PÉREZ MONGE, cit., 
p. 145; Mª Dolores LA CALLE GONZÁLEZ-HABA, “La prestación del consentimiento 
en las técnicas de reproducción asistida”, BFD: Boletín de la Facultad de Derecho 
de la UNED, núm. 7, 1994, pp. 145-168, a pp. 158 i 165; i GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, 
cit., pp. 86-87.   

201 Aquest extrem podria explicar per què amb anterioritat a la reforma 
operada per la DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat, relatiu a les 
successions, els articles 92.1 i 97.1 del CF requerien que tant el consentiment del 
marit com el de l’home no casat amb la receptora es plasmessin en escriptura o 
document públic. Potser amb la mateixa intenció, l’article 311-20, 1r. paràgraf, del 
Code Civil francès, modificat per l’Ordenança núm. 2005-759, de 4 de juliol, que 
reforma la regulació de la filiació, requereix que el consentiment dels cònjuges o 
convivents a la fecundació assistida amb intervenció de donant es presti davant 
de jutge o notari: “Los cónyuges o concubinos que, para procrear, recurrieran a 
una asistencia médica que necesite la intervención de un tercero donante, 
deberán previamente dar, en condiciones que garanticen el secreto, su 
consentimiento al Juez o al Notario, que les informará de las consecuencias de su 
acto con respecto a la filiación. (...)”. Versió original amb valor legal i traducció 
amb valor informatiu extretes del web del govern francès Legifrance: 
http://www.legifrance.gouv.fr/. En la seva versió original a partir de la redacció 
donada per l’article 10 de la Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à 
l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal (JORF 30.7.1994), el paràgraf disposa: “Les 
époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale 
nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans 
des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui 
les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. (...)”. El darrer 
paràgraf de l’article L2141-10 del CSP reitera aquesta exigència: “Les époux ou 
les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant 
l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions 
prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.”.  
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2.3. Subjectes obligats a subministrar la informaci ó i 
possibles responsabilitats  
 
Com en tota obligació assumida pels metges, la lex artis en l’àmbit 
de les TRA no només comprèn la perícia en la realització de les 
tècniques, sinó també en el compliment del deure d’informació i en 
l’obtenció d’un consentiment informat202. La sala 1a. del TS ha 
destacat la importància de complir aquest deure d’informació:  
 

“(…) en cuanto integra una de las obligaciones asumidas por los 
médicos, y es requisito previo a todo consentimiento (...) [F]orma 
parte de toda actuación asistencial y está incluido dentro de la 
obligación de medios asumida por el médico [entre d’altres, 
destaquen les més recents SSTS, 1a., 21.12.2006, FJ 3r. (RJ 
2007\396); 10.5.2006, FJ 4rt. (RJ 2006\2399) i 21.12.2005, FJ 6è. 
(RJ 2005\10149)]. 

 
Amb caràcter general, els subjectes responsables de transmetre al 
pacient la informació sanitària són el metge responsable i els 
professionals que atenguin el pacient durant el procés assistencial 
o li apliquin una tècnica o procediment concret seran (art. 4.3 Llei 
41/2002 i art. 2.3 Llei 21/2000). En coherència amb aquesta regla 
general, l’article 3.3. LTRHA estableix que l’obligació d’informació i 
assessorament afecta els responsables dels equips mèdics que 
apliquen aquestes tècniques en els centres i serveis autoritzats:  
 

“(...) Incumbirá la obligación de que se proporcione dicha 
información en las condiciones adecuadas que faciliten su 
comprensión a los responsables de los equipos médicos que 
lleven a cabo su aplicación en los centros y servicios autorizados 
para su práctica”. 

 
En conseqüència, l’article 18.2 LTRHA imputa responsabilitat als 
equips biomèdics i a la direcció dels centres o serveis en què 
treballen per les omissions d’informació que lesionin els interessos 
dels usuaris203: 

                                                 
202 Clara ASÚA GONZÁLEZ, “Responsabilidad civil derivada del uso de 

técnicas de reproducción asistida”, a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit.:  
http://vlex.com/vid/376290  

203 Tot i que a diferència de la LTRHA, la Llei 41/2002 resulta aplicable 
als centres sanitaris (art. 1), aquesta no els contempla en la llista de subjectes 
responsables de garantir el dret dels pacients a la informació sanitària. No 
obstant, la jurisprudència de la Sala 1a. del TS sí que els ha atribuït 
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“Los equipos biomédicos y la dirección de los centros o servicios 
en que trabajan incurrirán en las responsabilidades que 
legalmente correspondan si violan el secreto de la identidad de 
los donantes, si realizan mala práctica con las técnicas de 
reproducción asistida o los materiales biológicos 
correspondientes o si, por omitir la información o los estudios 
establecidos, se lesionan los intereses de donantes o usuarios o 
se transmiten a los descendientes enfermedades congénitas o 
hereditarias, evitables con aquella información y estudio previos” . 

 
Les responsabilitats a què es refereix l’article 18.2 LTRHA poden 
ser penals, civils o administratives. L’eventual responsabilitat 
administrativa és la que deriva de l’aplicació dels articles 24 i ss. 
LTRHA, relatius a les infraccions i sancions. A aquests efectes, 
l’article 26.2 b) 3r. LTRHA [art. 20.2.A.b) LTRA] considera infracció 
greu l’omissió dels consentiments informats exigits per la Llei.  
 
A banda de la responsabilitat del centre o dels metges 
responsables per omissió del consentiment informat de la 
receptora de les TRA, segons algun autor la subjecció a les TRA 
sense el consentiment del marit, en contra del que disposa l’article 
6.3 LTRHA, pot donar lloc al sorgiment de responsabilitat civil quan 
les tècniques s’han portat a terme amb el seu material genètic. En 
absència d’un tipus penal específic que castigui els facultatius, el 
centre i la receptora per l’ús indegut d’esperma, el marit podria 
exercir una acció de responsabilitat civil contra l’esposa i el metge, 
excepte que aquest darrer hagués aplicat la tècnica concreta sota 
la creença que els consentiments eren vàlids204. Encara que la Llei 
no configuri com a obligatori el consentiment de l’home no casat 
amb la receptora, res impedeix que ens puguem plantejar les 
mateixes qüestions quan la receptora accedeix a les tècniques 
sense el consentiment de l’home de qui prové el material 

                                                                                                               
responsabilitat en casos de danys causats durant una assistència sanitària en què 
la víctima al·legava infracció del CI, en els quals no es discutia la diligència dels 
professionals sanitaris durant el tractament. Al respecte, vegeu SEUBA 

TORREBLANCA i RAMOS GONZÁLEZ, cit., pp. 6-7. 
204 Vegeu Ángel SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, “Artículo 3. Condiciones 

personales de la aplicación de las técnicas”, a José Antonio COBACHO GÓMEZ 
(Dir.) y Juan José INIESTA DELGADO (Coord.), Comentarios a la Ley 14/2006, de 26 
de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Cizur Menor, 
Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 41-59, a p. 54.  
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genètic205. Una altra qüestió és que a la pràctica les situacions de 
manca total de consentiment són més aviat excepcionals i, per 
norma general, existirà consentiment, ni que sigui tàcit, per part de 
l’home. En conseqüència, la manca de la forma escrita només 
podrà constituir una infracció administrativa206. Ja fora de l’àmbit de 
les responsabilitats administratives i, en el seu cas civils, que pot 
motivar la manca dels consentiments legalment exigits per a 
l’aplicació de les TRA, una altra qüestió és la seva repercussió en 
la determinació de la filiació, al que em refereixo més endavant.  
 
La regla general en els processos de responsabilitat civil mèdica 
és que la víctima és qui té la càrrega de la prova dels fets, com es 
desprèn de l’apartat segon de l’article 217 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, 8.1.2000):  
 

“Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de 
probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se 
desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, 

                                                 
205 Casos límit que sí que constituirien un ús inconsentit del material 

genètic serien els d’”apropiació” d’esperma per la dona durant una relació sexual 
(normalment, de sexe oral) per després inseminar-se amb desconeixement de 
l’home. En aquests supòsits també entrarien els casos en què l’aportació 
d’esperma per l’home ha tingut lloc amb fins no procreatius, p.e. mèdics o 
científics, i la dona se n’apropia per accedir a les TRA sense el seu consentiment, 
o bé mentre aquest es trobava inconscient. A partir d’una notícia publicada al diari 
alemany Bild, la premsa espanyola informà d’un dels primers casos, que afectava 
a un conegut tenista alemany qui finalment acabà reconeixent la paternitat 
reclamada: “Becker pasa al escaparate”, El Mundo, 8.2.2001 
(http://www.elmundo.es/2001/02/08/ultima/e000125.html). El cas homòleg als 
EE.UU. és Phillips v. Irons (Ill.App. 1 Dist., 2005), en què el tribunal d’apel·lacions 
d’Illinois estimà el recurs de l’home en allò relatiu als danys morals greus derivats 
de la paternitat no consentida, de la qual va ser informat després del naixement 
de la menor, quan aquesta convivia amb la mare i el marit d’aquesta com a filla 
del matrimoni. El tribunal qualificà la conducta de la mare d’”intol·lerant” 
(“outrageous”), i remeté el cas al tribunal del circuit de Cook County. El motiu 
relatiu a l’apropiació de l’esperma per part de la dona (“conversion”) va ser 
desestimat perquè el recurrent no va provar que tingués un dret a la possessió 
immediata, absoluta i condicional del seu esperma (par. 6). La sentència només 
es troba publicada a Westlaw [Not Reported in N.E.2d., 2005 WL 4694579 
(Ill.App. 1Dist.)].      

206 ALKORTA IDIAKEZ (Regulación jurídica, cit., p. 242) considera que 
aquest supòsit també hauria de ser punible en grau de temptativa, si la criatura no 
arribés a néixer, i tant si es tractés de gàmetes pertanyents a un home viu o a un 
home ja mort.  
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el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la 
demanda y de la reconvención.”.  

 
Ara bé, quan es tracta del compliment del requisit del CI cal tenir 
present l’apartat setè del citat article 217, segons el qual “el 
tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad 
probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”207. 
La raó és ben senzilla, atès que en principi és molt més fàcil per al 
metge o el centre sanitari demostrar que es va subministrar la 
informació necessària al pacient que traslladar al darrer la càrrega 
de demostrar aquest aspecte. Aquest extrem justifica que a la 
pràctica mèdica s’imposi l’ús de consentiments escrits. L’apartat 
setè de l’article 217 LEC s’ha fet ressò de la jurisprudència de la 
sala 1a. del TS, que per la pròpia naturalesa del dret a la 
informació mèdica ha vingut atribuint la càrrega de la prova de 
l’obtenció del CI al centre i als seus professionals sanitaris, ja que 
són els que es troben en la millor posició per aportar-la208.  
                                                 

 207 Al respecte, el fonament IX de l’Exposició de Motius de la pròpia LEC 
afirma que: “(…) En cuanto a la carga de la prueba, la Ley supera los términos, en 
sí mismos poco significativos, del único precepto legal hasta ahora existente con 
carácter de norma general, y acoge conceptos ya concretados con carácter 
pacífico en la Jurisprudencia. (…)”.  
L’article 11 de la Llei francesa 2002-303, de 4 de març, relativa als drets dels 
malalts i a la qualitat del sistema sanitari (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF 
5.3.2002), pel qual es modifica l’article L. 111-2 del CSP, és molt més clar que 
l’article 217 LEC. El paràgraf 7è i últim del precepte francès, que tanca amb la 
regulació de la càrrega provatòria en matèria de CI, opta per atribuir-la 
directament al professional o centre sanitari, que haurà de demostrar que va 
facilitar a l’interessat la informació en les condicions que exigeix la Llei: “(...) En 
cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé 
d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les 
conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout 
moyen.”. Per una presentació de les novetats introduïdes en el seu dia per la Llei 
francesa, en especial pel que fa a informació i dret sanitari i reparació dels danys 
derivats d’actuacions sanitàries, vegeu: Joan Carles SEUBA TORREBLANCA, “Breu 
presentació de la Llei francesa 2002-303, de 4 de març, relativa als drets dels 
malalts i a la qualitat del sistema sanitari”, InDret 2/2002, pp. 1-6  
(http://www.indret.com/pdf/084_ca.pdf).  

208 “[R]eiterada doctrina de esta Sala (...) exige que sea el médico quién 
pruebe que proporcionó al paciente todas aquellas circunstancias relacionadas 
con la intervención (...) como corolario lógico de que se trata de hechos que 
fácilmente pueden ser probados por él, y que integran, además, una de sus 
obligaciones fundamentales en orden a determinar la suficiencia o insuficiencia de 
la información y consiguiente formalización del consentimiento (...)”. Vegeu, entre 
d’altres, les SSTS, 1a., 29.9.2005 (RJ 2005\8891), FJ 3r.; 29.5.2003 (RJ 



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 112 

En situar-se entre la medicina curativa i la satisfactiva, les 
obligacions derivades de les TRA es configuren com a obligacions 
de mitjans i no de resultats209. En aquesta línia, l’article 3.1 LTRHA 
al·ludeix a les “possibilitats d’èxit” de les TRA com una de les 
condicions personals de la seva aplicació. Malgrat que la infertilitat 
no és pròpiament una malaltia, l’obligació dels metges no es pot 
configurar com de resultat, ja que d’acord amb les dades del 
capítol primer, les TRA en general i la FIVTE en particular 
presenten unes taxes baixes d’èxit.  
 
Els pocs casos resolts pels tribunals espanyols sobre 
responsabilitat civil mèdica derivada de l’aplicació de TRA vénen a 
confirmar aquest caràcter d’obligació de mitjans. En general, es 
tracta de casos que discuteixen l’eventual responsabilitat civil dels 
facultatius i, en el seu cas, del centre, per possible negligència en 
l’aplicació de les TRA210. No es tracta, per tant, de casos 
d’incompliment de l’obligació mèdica d’informar que ara interessa, 
que també constituirien l’incompliment d’una obligació de 
mitjans211.  
 

                                                                                                               
2003\3916), FJ 2n; i 12.1.2001 (RJ 2001\3), FJ 1r.]. La darrera sentència ha estat 
comentada per Joan C. SEUBA TORREBLANCA a CCJC (Ref. 1527), núm. 56, 2001.    

209 DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit.; CARCABA 

FERNÁNDEZ, 1995, cit., pp. 66 i 141; ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., p. 
233; LLAMAS POMBO, cit., p. 386.  

210 La SAP de Saragossa, sec. 2a., d’1.7.2005 (AC 2005\1455), resol un 
cas en què, com a conseqüència de la síndrome d’hiperestimulació ovàrica patida 
després de sotmestre’s a una IA, la receptora patí un infart cerebral. Tant el JPI 
com l’AP desestimaren la demanda en base a la manca de negligència mèdica: 
“el tratamiento ginecológico y propuesta médica aplicados a la actora fueron 
correctos, conforme a los protocolos habituales” (FJ 4rt.). La SAP de Barcelona, 
sec. 4a., de 15.3.2002 (AC 2002/767), en un cas en què la receptora s’havia 
sotmès a diverses IA que van resultar fallides com a conseqüència de l’existència 
d’un pòlip, revocà la SJPI i desestimà la demanda, en base a la doctrina 
jurisprudencial segons la qual “(…) la obligación contractual o extracontractual del 
médico, y más en general del profesional sanitario, no es la de obtener en todo 
caso la curación del enfermo, que normalmente nadie puede asegurar, o lo que 
es lo mismo no es la suya una obligación de resultado, sino el compromiso de 
utilizar los medios adecuados conforme a la «lex artis ad hoc» y a las 
circunstancias del caso (…)” (FJ 2n.).  

211 L’incompliment d’aquesta obligació suposa negligència però no se li 
pot donar el mateix abast, ja que no hi hauria relació de causalitat entre la 
deficiència de no informar i el resultat danyós: SEUBA TORREBLANCA, “Comentario a 
la STS, 1ª, 12.1.2001”, cit.    
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L’única sentència que consta que ha declarat la responsabilitat civil 
dels facultatius per la manca d’obtenció del CI a la tècnica aplicada 
és la de l’AP d’Alacant, sec. 8a., de 23.10.2007 (AC 2007\2106), 
que revoca la SJPI núm. 4 d’Alcoi, de 21.3.2007 (AC 2007\984) i 
condemna el ginecòleg al pagament d’una indemnització a fixar en 
un procediment posterior. El pronunciament posa de relleu que 
l’incompliment de la formalitat d’obtenir el CI per escrit no sempre 
conduirà a la determinació d’una indemnització per responsabilitat 
civil sinó, si procedeix, a un altre tipus de sancions administratives 
o col·legials212. Ara bé, en el cas la manca d’informació genera 
responsabilitat civil perquè, a més de vulnerar la llibertat personal 
de decisió i el dret d’autodeterminació de la pacient sobre la seva 
salut i la seva persona, que són fonaments del CI, concorren els 
requisits legals de la responsabilitat extracontractual. En particular, 
l’omissió del CI incrementà el risc, que finalment es materialitzà en 
la tetraparèsia de la recurrent. En analitzar el requisit legal del 
consentiment escrit a les TRA em remetré de nou a aquesta 
sentència.  
 

La recurrent patí tetraparèsia amb grau de minusvalia del 75% 
després de sotmetre’s a una IA amb prèvia administració d’una 
hormona dirigida a estimular l’ovulació i indicada per als casos 
d’infertilitat de factor femení, tot i que en el cas la infertilitat 
provenia del marit. El JPI absolgué el ginecòleg afirmant que: 
“[L]a inseminación artificial (...) implica una obligación de medios 
y no de resultado, pues en modo alguno (...) se puede garantizar 
con aquella un resultado positivo e inexorable de fecundación, 

                                                 
212 Vegeu SEUBA TORREBLANCA, “Comentario a la STS, 1ª, 12.1.2001”, cit., 

i RIBOT IGUALADA. Segons el darrer, “(...) la gran dificultat que planteja la 
responsabilitat civil per manca de consentiment informat radica en què la lesió del 
dret a decidir amb autonomia no pot ni ha de comportar sempre la imputació 
objectiva dels danys corporals pels que es demana indemnització. (...)” i “(...) Si el 
metge infringeix els seus deures d’informació però el procediment terapèutic 
acaba satisfactòriament no hi ha lloc a indemnització. Avui per avui, és rebutjable 
la idea d’imposar una responsabilitat civil al metge amb l’únic fi de prevenir que la 
infracció del dret a la informació no quedi sense sanció i promoure així el respecte 
als drets dels pacients. Aquesta proposta s’ha de desestimar perquè comportaria 
una duplicació dels instruments que l’ordenament posseeix per a obligar als 
proveïdors de serveis sanitaris a observar els drets dels pacients (...)”. Segons 
aquest autor, la conclusió és diferent en els casos d’absència de consentiment o 
actuació contrària a la voluntat del pacient, fins i tot quan el procediment 
terapèutic conclou amb èxit, per tractar-se de conductes intencionals o greument 
negligents: Jordi RIBOT IGUALADA, “La responsabilidad civil por falta de 
consentimiento informado”, RDP nº 91, 2007, pp. 29-62, a pp. 50 i 61-62.  
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sino tan sólo una o varias posibilidades de éxito tras una 
lógicamente adecuada praxis medica en atención a las 
particulares circunstancias concurrentes en la paciente” (FJ 3r.). 
Per contra, l’Audiència no només aprecia negligència per 
l’administració de l’hormona subministrada a la recurrent, sinó 
també per la manca d’obtenció del CI escrit: “(...) se observa por 
parte del demandado el incumplimiento de una de las 
obligaciones de medios como es la obtención del consentimiento 
informado, máxime cuando la ficha técnica de la HCG-Lepori 
establece especiales advertencias en el caso de aplicación a una 
mujer, indica graves reacciones adversas y destaca los riesgos 
en caso de sobredosificación (...)”. (FJ 5è.).  

 
Per la seva banda, dues sentències de la sec. 9a. de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJ Madrid de 27.9.2007 (JUR 
2008\5647) i 16.6.2004 (JUR 2004\156862) han declarat que la 
manca de subministrament de la informació sobre les TRA pot 
determinar la responsabilitat del centre i dels seus facultatius. No 
obstant això, cap de les dues sentències conté un pronunciament 
condemnatori.  
 

Ambdues sentències desestimen els recursos d’una vídua contra 
les resolucions de l’Insalud que denegaren la utilització de 
l’esperma crioconservat del marit difunt per a la pràctica de la IA 
“post mortem” i la posterior reclamació de responsabilitat 
patrimonial per la destrucció d’aquest material. La raó bàsica de 
la desestimació va ser que el marit no havia prestat en vida el 
consentiment escrit que requereix la fecundació “post mortem” en 
els termes de l’article 9.2 LTRA (actual art. 9.2 LTRHA): “(…) La 
eventual ausencia de información al marido y a la esposa de tales 
exigencias legales por parte del Insalud puede determinar, como 
anuncia la actora, la oportuna responsabilidad, pero en modo 
alguno suple ni subsana el incumplimiento de las prevenciones 
normativas por parte del interesado. La falta de consentimiento 
escrito del marido fallecido, exigencia legal que no puede ignorar 
la Sala, conlleva la improsperabilidad de la pretensión de la 
actora y, por ende, la adecuación a Derecho de la resolución 
administrativa recurrida.” (FFJJ 5è). 
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3. El consentiment  
 
3.1. Objecte  
 
El CI és un terme jurídic, d’origen jurisprudencial, que es refereix al 
procés de formació de la voluntat del pacient a partir de la 
informació subministrada pel seu metge sobre els riscos i beneficis 
d’un tractament determinat que el pacient accepta213.  
 

En el passat els metges no tenien cap obligació d’informar els 
pacients sobre el tractament mèdic, cosa que de retruc els 
beneficiava davant l’alta probabilitat d’ineficàcia de molts 
tractaments. En alguns casos, el subministrament d’informació es 
jutjava en interès del pacient i li podia comportar certs avantatges 
terapèutics. És per això que al llarg del segle vint es va anar 
estenent la idea que els metges tenien el deure d’oferir als 
pacients la informació suficient que els permetés exercir algun 
tipus de control sobre el seu tractament. Aquest fenomen respon, 
en part, a la importància creixent del principi d’autonomia del 
pacient, i a l’evidència mèdica que molts cops existeix més d’un 
tractament per fer front a una condició determinada. En aquest 
context, la relació metge-pacient, tradicionalment basada en la 
confiança, s’ha convertit en una relació de base jurídica en què el 
pacient esdevé titular del dret a la informació assistencial i el 
metge té el deure de transmetre-li aquesta informació214. 

                                                 
213 Definició extreta de Joan C. SEUBA TORREBLANCA, Sangre 

contaminada, responsabilidad civil y ayudas públicas. Respuestas jurídicas al 
contagio transfusional del Sida y de la Hepatitis, Madrid, Civitas, 2002, p. 158. El 
concepte ha rebut força crítiques, sobretot per la seva indeterminació. Per a 
JACKSON, és ambigu i desorientador; no dóna notícia de la quantitat exacta 
d’informació que cal subministrar, amb el risc que els metges optin per aportar 
informació excessiva; no garanteix que els pacients hagin entès la informació que 
se’ls subministra; dificulta comunicar la manca de certesa que és intrínseca a la 
medicina; és costós en termes temporals i econòmics; i, finalment, s’acostuma a 
limitar a una sola cita amb el metge abans de l’inici del tractament, la qual cosa 
constitueix una presa de decisions insatisfactòria, ja que emfatitza la idea del 
consentiment com un fet més que com un procés, el que contribueix a la falsa 
concepció que es tracta d’un acord vinculant i irrevocable: vegeu Emily JACKSON, 
Medical Law. Text, Cases, and Materials, OUP, 2006, pp. 181 i ss, 256 i ss. 

214 El trànsit del principi Hipocràtic de base paternalista, segons el qual 
és el metge qui ha de decidir quin tractament ha de rebre el pacient, s’ha vist 
desplaçat per la idea que aquesta decisió correspon al propi pacient i és una 
manifestació de la seva autonomia en l’àmbit sanitari, amb la qual cosa el metge 
és una font d’informació i consell expert. A Espanya, aquest trànsit ha estat 
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A Espanya, el dret del pacient a decidir sobre el seu propi 
tractament ve avalat per nombrosos preceptes constitucionals i va 
ser positivitzat per primer cop en l’article 10, apartats 5 i 6, de la 
LGS. Amb posterioritat, la Llei 41/2002 consagrà el principi general 
del respecte a l’autonomia del pacient, que ha d’estar present en 
qualsevol tractament mèdic i consisteix a reconèixer validesa i 
eficàcia jurídica a les decisions que de forma lliure, reflexiva i 
voluntària el pacient ha pres sobre els tractaments sanitaris que vol 
permetre o rebutjar. El pacient exerceix la seva autonomia privada 
quan decideix entre les opcions clíniques disponibles, inclosa la de 
no rebre tractament215. A partir de la seva plasmació jurídica, el 
dret a l’autonomia del pacient expressat a través del CI converteix 
en una pràctica legítima el que d’una altra manera seria una 
intervenció no consentida o agressió216. Per tant, l’obtenció 
adequada del CI facilita evitar litigis futurs, sense que aquest fet 
impliqui formalitzar formularis de CI que siguin, en realitat, textos 
defensius contra possibles responsabilitats217.  
 
L’article 3 de la Llei 41/2002 defineix el CI com “(...) la conformidad 
libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el 
pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su 
salud.”.  
 

                                                                                                               
ressaltat per ABEL LLUCH, cit., pp. 25 i 43-44; i ROMEO CASABONA, “Configuración 
sistemática...”, 1992, cit., p. 189. 

215 YOUNG, Cit., a KUHSE and SINGER (eds.), cit., pp. 441-442.  
216 Al case law nord-americà, el principi que tot adult competent ha de 

prestar el seu consentiment a qualsevol tractament mèdic es va plasmar per 
primer cop pel Jutge Cardozo a Schloendorff v. New York Hospital [105 N.E. 92 
(1914)]: “(...) Every human being of adult years and sound mind has a right to 
determine what shall be done with his own body; and a surgeon who performs an 
operation without his patient’s consent, commits an assault, for which he is liable 
in damages. (...) This is true, except in cases of emergency where the patient is 
unconscious, and where it is necessary to operate before consent can be 
obtained. (...)” (93). El cas, que també analitza la possible responsabilitat del 
centre hospilatari pels actes dels seus dependents, es basava en la demanda 
d’una pacient que havia consentit a l’examen mèdic pel qual se li diagnosticà un 
tumor estomacal però no havia prestat el seu consentiment a què li fos extirpat. 
Com a conseqüència de l’operació no consentida, la pacient desenvolupà una 
necrosi al braç, per la qual se li van haver d’amputar diversos dits.  

217 QUINTANA TRÍAS (cit., pp. 164-165 i 169).  
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La Sala 1a. del TS ha vingut a completar aquesta definició, tot 
configurant el CI com “(...) una exigencia ética y legalmente 
exigible a los miembros de la profesión médica, antes con la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora, con más 
precisión, con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre de la 
autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho 
básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad 
(…)” [STS 21.12.2006 (RJ 2007\396), FJ 3r.]; i “(...) Se trata de 
que el paciente participe en la toma de decisiones que afectan a 
su salud y de que a través de la información que se le 
proporciona pueda ponderar la posibilidad de sustraerse a una 
determinada intervención quirúrgica, de contrastar el pronóstico 
con otros facultativos y de ponerla en su caso a cargo de un 
Centro o especialistas distintos de quienes le informan de las 
circunstancias relacionadas con la misma (...)” [STS 10.5.2006 
(RJ 2006\2399), FJ 4rt.]. 

 
Els requisits de llibertat i voluntarietat que conformen el CI són 
reiterats per l’article 8.1 que, a més, remet a l’article 4 relatiu al 
requisit de la informació prèvia al consentiment. La llibertat implica 
que el consentiment es pot revocar lliurement, és a dir, sense 
necessitat de justa causa, i en qualsevol moment, tot i que s’ha de 
fer per escrit (art. 8.5).  
 
Pel que fa als requisits formals, d’acord amb el ja citat article 2.2 
de la Llei 41/2002 el consentiment només s’ha de prestar per escrit 
“en els supòsits previstos en la Llei”. La prestació verbal del 
consentiment es pot acompanyar d’un document que garanteixi 
que el pacient ha rebut la informació adequada. D’acord amb la 
legislació general, els formularis de CI conformen, entre d’altres, el 
contingut mínim de la història clínica del pacient [art. 15.2 i) Llei 
41/2002 i article 9.1 Llei 21/2000], amb la qual cosa la transmissió 
de la informació queda garantida218. Aquests documents en cap 
cas poden substituir la informació verbal, sinó que constitueixen 

                                                 
218 Per al supòsit especial de les TRA, l’article 3.6 LTRHA garanteix que 

totes les dades relatives a la utilització de les tècniques es recullin en hisxtòries 
clíniques individuals; l’article 18.3 estableix l’obligació dels equips mèdics de 
recollir en aquestes històries, entre d’altres documents, els consentiments firmats 
per a la realització de la donació o de les tècniques; i, finalment, l’article 26.2 b) 
3r. considera infracció greu “La omisión de datos, consentimientos y referencias 
exigidas por esta Ley, así como la falta de realización de la historia clínica en 
cada caso.”.  
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una garantia que la informació s’ha produït i, per tant, poden 
esdevenir dada probatòria rellevant en els processos judicials219. 
 
La finalitat bàsica de la informació proporcionada en ocasió de 
l’accés a les TRA consisteix en permetre que la receptora de les 
tècniques, sola o amb una altra persona, pugui prendre lliurement 
una decisió. Per tant, la base de la regulació del CI en l’àmbit de 
les TRA es troba en els fonaments del CI en general i, per tant, en 
la llibertat general (art. 1.1 CE) i el lliure desenvolupament de la 
personalitat i la dignitat humana (art. 10.1 CE). En el cas del CI a 
les TRA, l’autonomia reproductiva s’entén com una manifestació 
més del lliure desenvolupament de la personalitat i de la llibertat 
general, com ja s’ha posat de relleu en el capítol primer220. 
L’exercici de l’autonomia reproductiva no sempre implica 
l’autodeterminació sobre el propi cos, ja que en ocasions –com pot 
succeir en el cas de l’home que accedeix a les TRA amb la dona 
receptora- autoritza simplement la disposició sobre el propi 
material genètic amb fins reproductius.  
 
El consentiment a les TRA pot autoritzar dos tipus d’actes:   
 
a) Actes dirigits a la gestació. Ateses les baixes probabilitats 
d’assolir un embaràs en un únic cicle de tractament, per norma 
general els programes de reproducció assistida es dirigeixen a 
obtenir el consentiment per diversos cicles del mateix procediment 
a través d’un únic acte. No es tracta d’un consentiment general, ja 
que cada tècnica comporta uns riscos determinats i, per tant, el 
consentiment té per objecte autoritzar un número determinat de 
cicles per cada tècnica en concret (IA, FIVTE o GIFT homòloga o 
heteròloga)221.  
 

                                                 
219 ABEL LLUCH, cit., pp. 106-107. Com ha advertit QUINTANA TRÍAS (cit., 

pp. 164-165 i 169), l’exigència de constància documental té la contrapartida que 
els professionals puguin convertir el document en un text defensiu que, en lloc 
d’informar, inclogui tots els riscos possibles per prevenir qualsevol acusació per 
complicacions altament improbables. Un document d’aquest tipus, no només 
desinforma el pacient, sinó que pot arribar a perjudicar la relació metge-pacient.  

220 IGLESIAS PAIS, cit., a CAMBRÓN, cit., p. 141. 
221 GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, cit., a GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE (Coord.), 

Homenaje a José María Chico y Ortiz, Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 317; GÓMEZ 

SÁNCHEZ, 1994, cit., pp. 87-88. 
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A Espanya, els protocols de CI acostumen a assenyalar un 
nombre màxim de cicles per tractament però, com sabem, 
aquests formularis no tenen caràcter obligatori. Els protocols de 
CI a la FIVTE de la SEF, abans de plantejar l’oportunitat de 
continuar amb el tractament o de considerar altres alternatives, 
sol·licitaven el consentiment per a tres intents o cicles, amb 
independència de la modalitat de què es tractés (amb material 
genètic de donant, de dona sola, amb ICSI, etc.)222. Els formularis 
de CI a la IA en qualsevol de les seves modalitats (homòloga o 
heteròloga) contemplaven un màxim de tres a sis cicles223. En els 
formularis més recents la qüestió queda indeterminada en relació 
a les diverses modalitats de FIVTE, ja que cada document fa una 
remissió genèrica a “un o diversos intents”. En el cas d’IA, el 
requadre relatiu al número de cicles ha de ser complimentat pel 
facultatiu, tot i que el document informa que normalment es 
realitzen de tres a sis cicles224. 

 
Entre els consentiments dirigits a autoritzar les pròpies tècniques, 
també es troben els que autoritzen els tractaments que aquestes 
requereixen, com el tractament inductor de l’ovulació en la FIVTE, 

                                                 
222 “VIII. Alternativas ante el fracaso de la técnica. Si después de haber 

realizado TRES intentos de fecundación «in vitro» no se ha conseguido el 
embarazo, en ese momento se recomienda un tiempo de espera y reflexión antes 
de adoptar una de las siguientes decisiones:  

- Desistir de los tratamientos de reproducción asistida y plantearse la 
situación personal y familiar como pareja sin hijos o iniciar los trámites para 
informarse y, en su caso, solicitar la adopción de una niña o un niño.  

- Volver a iniciar el tratamiento.”  
223 “VIII. Alternativas ante el fracaso de la técnica. Si después de haber 

realizado de TRES a SEIS ciclos de inseminación artificial no se ha conseguido el 
embarazo, se recomienda un tiempo de espera y reflexión antes de adoptar una 
de las siguientes decisiones:  

- Profundizar en el estudio de la esterilidad conyugal o de pareja.  
- Iniciar otras técnicas de reproducción asistida (inseminación con semen 

de donante, fecundación «in vitro» u otras).  
- Desistir de los tratamientos de reproducción asistida y plantearse la 

situación personal y familiar como pareja sin hijos o iniciar los trámites para 
informarse y, en su caso, solicitar la adopción de una niña o un niño.  

- Volver a iniciar el tratamiento.” 
224 Els darrers models actualitzats són accessibles a través de la pàgina 

de la SEF: http://nuevo.sefertilidad.com/documentos/consentimientos/index.php 
(consultat el 16.5.2008).  
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que és diferent pròpiament del consentiment a la FIVTE, o altres 
tractaments225.  
 
Els programes consten normalment de formularis unificats que 
s’han de signar per les dues persones que accedeixen a les TRA 
en el marc d’un projecte parental comú o, si es tracta de dona sola, 
només per la receptora. L’acceptació s’ha de fer constar en el 
formulari corresponent de CI, en el qual s’han d’expressar totes les 
circumstàncies que defineixen l’aplicació de les tècniques (art. 3.4 
LTRHA)226.      
 
b) Actes accessoris. A més d’autoritzar el procediment encaminat a 
l’obtenció d’un embaràs, el consentiment a les TRA també es pot 
dirigir a autoritzar la donació de preembrions, òvuls o esperma, així 
com la seva crioconservació i posterior emmagatzematge. Així 
mateix, en persones amb determinades malalties d’origen genètic, 
el consentiment pot perseguir l’autorització d’un programa de 
diagnòstic genètic preimplantacional (DGP)227. En les tècniques 
que generen preembrions sobrants (típicament, la FIVTE), cada 
cop és més comú que els formularis de CI a la tècnica en qüestió 
incloguin clàusules que permetin anticipar qüestions com el destí 
dels preembrions crioconservats si es produeix un canvi de 
circumstàncies com la mort o incapacitat d’una de les parts del 
projecte parental, la ruptura del projecte per separació o divorci, o 
qualsevol altra contingència que faci inidònia la transferència dels 
preembrions en el marc del projecte parental en el qual van ser 
creats. En els capítols tercer i quart del treball analitzo aquestes 
disposicions, en especial des del punt de vista de la seva eficàcia 
                                                 

225 Així, entre els diferents models de tractaments i actes previs, en els 
formularis de CI de la SEF trobem el CI a la recepció d’òvuls amb fins 
reproductius; recepció d’embrions amb fins reproductius; biòpsia testicular amb 
finalitat reproductiva, etc. Models disponibles a:  
http://nuevo.sefertilidad.com/documentos/consentimientos/index.php   

226 Tot i que el precepte només es refereix a la receptora, el seu 
contingut també és aplicable quan la dona recorre a les TRA junt amb la seva 
parella. Aquesta interpretació és coherent amb la referència de l’article 3.3 a què 
la informació i assessorament sobre les tècniques s’ha de realitzar “als que hi 
desitgin recórrer”.  

227 Al respecte, ALKORTA IDIAKEZ considera arriscat que, de vegades, els 
formularis presentin les tècniques com a rutinàries, quan no tenen un règim legal 
clar. Per aquest motiu, proposa presentar-les com a assajos clínics i exigir, per 
tant, consentiments qualificats sobre els seus riscos: ALKORTA IDIAKEZ, Regulación 
jurídica..., cit., p. 237.  
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quan, en el moment de la ruptura del projecte parental, les parts 
que el formaven mantenen pretensions contraposades en relació a 
la disposició dels preembrions que van decidir crear i crioconservar 
de mutu acord. En últim terme, em plantejo quin hauria de ser el 
destí d’aquests preembrions en absència d’acord previ sobre la 
seva disposició.  
 
 
3.2. Subjectes 
 
3.2.1. Consentiment de la receptora  
 
La LTRHA, com ja feia la LTRA, utilitza indistintament el terme 
“receptora” (art. 6, 11, 18, 21 i 26) i “usuària” (art. 3.5 i 6) per 
referir-se a la dona que es sotmet a les TRA. El recurs al terme 
“usuària”, més infreqüent que el de receptora en la pròpia Llei, no 
és aconsellable en el marc de tractaments voluntaris com les TRA, 
un cop descartat que la infertilitat sigui una malaltia. L’article 3 de 
la Llei 41/2002 defineix l’“usuari” com “la persona que utilitza els 
serveis sanitaris d’educació i promoció de la salut, de prevenció de 
malalties i d’informació sanitària”, en contraposició a “pacient”, que 
és “la persona que requereix assistència sanitària i està sotmesa a 
cura professional per al manteniment o recuperació de la seva 
salut” 228.  
 
Diversos apartats de l’article 3 LTRHA presenten la dona com la 
receptora exclusiva de la informació prèvia a l’acceptació de les 
TRA:  
 

“Artículo 3. Condiciones personales de la aplicación de las 
técnicas. 
1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente 
cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan 
riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la 
posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su 
aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y 

                                                 

 228 Alguns autors han qualificat de “poc elegant” el terme “usuària” que 
empra la legislació estatal sobre TRA: LACRUZ BERDEJO, SANCHO REBULLIDA, LUNA 

SERRANO, DELGADO ECHEVERRÍA, RIVERO HERNÁNDEZ, RAMS ALBESA, cit., p. 358. En 
el mateix sentit, MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ el qualifica de “desafortunat”: 
MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, cit., p. 249.  
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debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como 
de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación. (...) 
3. La información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que 
deberá realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas como a 
quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, se 
extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de 
aquéllas, y deberá precisar igualmente la información relativa a 
las condiciones económicas del tratamiento. Incumbirá la 
obligación de que se proporcione dicha información en las 
condiciones adecuadas que faciliten su comprensión a los 
responsables de los equipos médicos que lleven a cabo su 
aplicación en los centros y servicios autorizados para su práctica. 
4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción 
asistida por cada mujer receptora de ellas quedará reflejada en 
un formulario de consentimiento informado en el que se hará 
mención expresa de todas las condiciones concretas de cada 
caso en que se lleve a cabo su aplicación. (...)”.  

 
La dona ha de decidir lliurement en aquest moment si desitja o no 
sotmetre’s a les tècniques. No pot prendre aquesta decisió de 
forma general, sinó en relació a la tècnica concreta respecte de la 
qual ha estat assessorada, i que és la que resulta indicada després 
de l’examen detallat del cas per part dels responsables mèdics229.  
 
La prestació del consentiment a l’aplicació de les TRA per part de 
la dona també es regula en l’article 6.1 LTRHA:  
 

 “Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar 
podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta 
Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su 
utilización de manera libre, consciente y expresa. 
La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas 
en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación 
sexual.”.  
 

El consentiment de la dona és el més important de tots els que 
poden concórrer en la pràctica de les TRA perquè és necessari per 
autoritzar els processos mèdics que les TRA impliquen i que s’han 
d’aplicar sobre el seu cos per tal d’aconseguir un embaràs230. En 
conseqüència, l’aplicació de les TRA en absència d’aquest 

                                                 
229 GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., p. 88.  
230 ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., pp. 238 i 239 
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consentiment constitueix una intromissió en la integritat física 
tipificada en l’article 161 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281, 24.11.1995).  
 

L’article 161, dins del Títol V del Llibre segon del CP sobre 
delictes relatius a la manipulació genètica, castiga amb pena de 
presó de dos a sis anys i inhabilitació especial d’entre un i quatre 
anys per a ocupació o càrrec públic, professió o ofici a “Quien 
practicare reproducción asistida en una mujer, sin su 
consentimiento, (...)”. El segon apartat del mateix precepte 
declara el delicte perseguible a instància de part: “Para proceder 
por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o 
de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, 
incapaz, o una persona desvalida, también podrá denunciar el 
Ministerio Fiscal.”231.  

 
D’acord amb la Llei 41/2002, per a la validesa del CI és suficient 
que qui consent tingui capacitat natural, ja que s’estan exercint 
drets personals. No obstant, l’article 6.1 LTRHA, com feien els 
articles 2.1 b) i 6.1 de l’antiga LTRA, en exigir la majoria d’edat i la 
plena capacitat d’obrar de la receptora de les tècniques s’aparta 
d’allò establert en el règim general232.  
 
 

                                                 
231 Des d’un punt de vista sistemàtic, la inclusió del precepte dins del títol 

relatiu a la manipulació genètica ha estat objecte de crítiques: vegeu Pedro Ángel 
RUBIO LARA, “La reproducción asistida no consentida: una propuesta de lege 
ferenda sobre la despenalización del aborto en este supuesto”; i Eva Ma. 
DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, “El delito de reproducción asistida sin consentimiento de la 
mujer”, ambdós treballs a Ignacio F. BENÍTEZ ORTÚZAR, Lorenzo MORILLAS CUEVA, 
Jaime M. PERIS RIERA (Coords.), Estudios jurídico-penales sobre genética y 
biomedicina: Libro Homenaje a Ferrando Mantovani, Madrid, Dykinson - vLex, 
2005, pp. 1-17, a pp. 6-9 (http://vlex.com/vid/324579) i pp. 1-23, a p. 1 
(http://vlex.com/vid/324577), respectivament. En el mateix sentit s’’havia 
pronunciat Paz M. DE LA CUESTA AGUADO, La reproducción asistida humana sin 
consentimiento: aspectos penales (Análisis del tipo objetivo del artículo 162 del 
Código Penal), Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 66-67.  

232 Els articles 2.1 b) i 6.1 LTRA disposaven, respectivament: “Las 
técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente: ... b) En mujeres 
mayores de edad y en buen estado de salud psicofísica, si las han solicitado y 
aceptado libre y conscientemente, y han sido previa y debidamente informadas 
sobre ellas.”; “Toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas 
en la presente ley, siempre que haya prestado su consentimiento a la utilización 
de aquéllas de manera libre, consciente, expresa y por escrito. Deberá tener 
dieciocho años al menos y plena capacidad de obrar”.  
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L’exigència de la majoria d’edat per accedir a les TRA es basa en 
què no constitueixen mers tractaments terapèutics i, per tant, el 
seu caràcter voluntari fa extremar el deure d’informar i de sol·licitar 
el consentiment. Amb aquest exigència el legislador assumeix que 
la dona és responsable de fer front a les conseqüències derivades 
de l’accés a les TRA. Ara bé, com s’ha notat amb bon criteri, 
l’exigència de la majoria d’edat junt amb la capacitat d’obrar és 
redundant, ja que la segona ja pressuposa la primera233.  
 
La LTRHA no requereix que la receptora de les tècniques estigui 
casada, ni tan sols que convisqui en parella estable. En aquest 
punt, la LTRHA (art. 6.1) és molt més explícita que l’anterior 
LTRA234. Ara bé, com veurem a continuació, quan la receptora està 
casada amb un home la Llei requereix el consentiment del marit 
excepte que s’acrediti la separació legal o de fet de la parella (art. 
6.3 LTRHA).   
 
 

                                                 
233 Carmen HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, “Incidencia jurídica de las técnicas de 

reproducción humana asistida en materia de filiación”, RGLJ Núm. 34, Diciembre 
2006, pp. 1-13, a p. 3 (disponible també a v|lex: http//www.vlex.com/vid/381508).    

234 L’article 6.1 de la LTRHA disposa que “(...) La mujer podrá ser usuaria 
o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su 
estado civil y orientación sexual.”. Per la seva banda, l’article 6.1 de la LTRA 
simplement afirmava que “Toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las 
técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya prestado su 
consentimiento a la utilización de aquellas de manera libre, consciente, expresa y 
por escrito. Deberá tener dieciocho años al menos y plena capacidad de obrar.”. 
La referència àmplia a “Toda mujer”, que comprenia la possibilitat d’accés a les 
tècniques per part de la dona sola va ser àmpliament debatuda pels autors. Així, 
E. ROCA, en considerar que la LTRA es basava principalment en el dret a la salut, 
argumentava que només la dona infèrtil podia accedir a les tècniques: Encarna 
ROCA, “Embriones, padres…”, cit., pp. 89-108; “Filiación asistida…”, p. 5. L’autora 
ja havia defensat aquesta postura abans de l’entrada en vigor de la LTRA: “La 
incidencia…”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 17-50, en 
especial pp. 34-35. En el mateix sentit, MONTÉS PENADÉS, cit., a VV.AA., La 
filiación a finales del siglo XX.., cit., p. 182. En contra de l’accés a les TRA per la 
dona sola vegeu, entre d’altres, Luis ZARRALUQUI, 1988, Cit., pp. 152 i ss.; i 
Fernando PANTALEÓN PRIETO, Cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., 
Cit., p. 260. Algun autor segueix qualificant de “discutible” aquesta opció 
legislativa ja vigent la LTRHA: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i 
INIESTA DELGADO (Coord.), cit., p. 50.  
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3.2.2. Consentiment del marit o de l’home no casat 
 
En segon lloc, també ha de prestar el seu consentiment a les TRA 
el subjecte amb qui la receptora hi accedeix, ja es tracti del marit o 
de l’home no casat, i sempre que aporti el seu esperma. A més 
d’autoritzar l’establiment de la filiació al seu favor, aspecte que 
s’analitza a la segona part d’aquest capítol, en aquests casos el 
consentiment del marit o de l’home no casat amb la receptora es 
dirigeix a: 
 

- Autoritzar l’ús de les seves gàmetes (fecundació 
homòloga). És un acte personalíssim i essencialment 
revocable que, a excepció del que disposen els articles 
9, apartats 2 i 3, de la LTRHA i 92.2 i 97.2 CF pel que fa 
a la fecundació assistida “post mortem”, no pot 
perllongar la seva eficàcia més enllà de la mort de qui 
consent235.  

- Excepcionalment, autoritzar actes mèdics somàtics 
sobre el seu cos. Així succeeix, p.e., quan l’obtenció de 
l’esperma requereix una intervenció mèdica. En tractar-
se d’una intervenció que no és essencial per a la 
pràctica de les TRA, resulta d’aplicació l’article 8 de la 
Llei 41/2002, que com a regla general requereix el 
consentiment exprés i escrit. 

 
En centrar-me en el CI dirigit a autoritzar actes de disposició sobre 
les pròpies gàmetes o actes mèdics encaminats a obtenir-les, en 
aquest apartat prescindiré del consentiment a la fecundació 
assistida heteròloga prestat pel marit o per l’home no casat amb la 
receptora. En aquests casos, en no aportar l’home les seves 
gàmetes per a la realització de les TRA, el seu consentiment 
s’adreça exclusivament a l’establiment de la paternitat. Pel mateix 
motiu també deixo de banda el consentiment que ha pogut prestar 
la dona cònjuge de la receptora de les tècniques en els termes de 
l’article 7.3 LTRHA, en el qual em detindré en la segona part del 
capítol236.  

                                                 
235 ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., p. 241; GARRIGA GORINA, 

2008, cit., p. 7; Encarna SERNA MEROÑO, “Artículo 6. Usuarios de las técnicas”, a 
COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO (Coord.), cit., pp. 179-210, a p. 200. 

236 Una altra cosa serà el cas en què, per tal que ambdues dones 
participin de manera més activa en el projecte parental, el centre accepta 
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Entre els consentiments informats prestats per persona diferent de 
la receptora i dirigits a autoritzar determinats tractaments, la 
LTRHA només regula el del marit. L’article 6.3, en la línea de 
l’article 6.3 de la LTRA però amb una redacció lleugerament 
millorada, estableix:  
 

“Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el 
consentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados 
legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. 
(…)”237. 

 
El consentiment del marit és l’únic que el legislador requereix 
addicionalment al de la receptora amb caràcter previ a l’aplicació 
de les TRA perquè és un consentiment directament vinculat a la 
filiació, en absència del qual el marit igualment serà considerat 
pare del nascut per efecte de la presumpció de paternitat 
matrimonial.  
 
En relació a la innecessarietat del consentiment del marit previ a la 
utilització de les TRA quan existeix separació de fet, que ja 
contemplava la LTRA, destaca el cas resolt per la Interlocutòria del 
JPI núm. 13 de València, de 13.5.2003 (AC 2003/1887):  
 

En el cas, l’actora sol·licità l’extracció d’esperma del seu marit, en 
coma irreversible des de feia gairebé deu anys, per tal de 
sotmetre’s a una IA. Segons el JPI, la voluntat de l’incapaç no es 
pot suplir a través d’autorització judicial (FJ 2n.). En tractar-se 
d’un supòsit de separació de fet que, d’acord amb l’article 6.3 
LTRA (actual art. 6.3 LTRHA), fa innecessari el consentiment del 
marit per accedir a les TRA, el JPI remeté a l’actora a la IA amb 
esperma de donant anònim: “(...) En este sentido, desde la 

                                                                                                               
implantar a la receptora els embrions creats amb els òvuls de l’altra dona i 
esperma de tercer, possibilitat que cabria però que la LTRHA no contempla 
expressament. En aquest cas, el consentiment de la dona no receptora aniria més 
enllà del mer consentiment a la filiació que regula l’article 7.3 per a les parelles 
casades de dues dones, i seria un CI prestat en document sanitari i dirigit a 
autoritzar una conducta sobre el propi cos, dels que són objecte d’aquest apartat.  

237 La LTRA establia: “(…) a menos que estuvieren separados por 
sentencia firme de divorcio o separación, o de hecho o por mutuo acuerdo que 
conste fehacientemente. (…)”. Diversos autors van posar de relleu la inadequació 
de la referència al divorci, ja que en absència de vincle matrimonial no pot operar 
cap presumpció de paternitat: vegeu GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., p. 96; CARCABA 

FERNÁNDEZ, 1995, cit., p. 67.  
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perspectiva del fin de la norma, el estado de coma del marido 
cuadra perfectamente con la situación de separación de hecho 
aludida en el art. 6.3, ya que este precepto no pretende otra cosa 
que evitar la determinación legal de paternidades matrimoniales 
subrepticiamente constituidas a través del uso, a espaldas del 
marido, de las técnicas de reproducción asistida, de ahí que la 
necesidad del consentimiento marital resulte eliminada para los 
casos en que, por no haber convivencia conyugal, no pueda 
generarse duda alguna sobre la eventual paternidad del esposo, 
y correlativamente, que esa misma falta de necesidad del 
consentimiento es aplicable al supuesto de autos, en el que, 
evidentemente, el hijo que pueda tener la promovente no podrá 
nunca serlo también de su esposo, al encontrarse el mismo en 
estado de coma vigil irreversible (…)” (FJ 4rt.). Segons el JPI, per 
tal que en el seu cas no operi la presumpció matrimonial serà 
suficient amb comunicar el naixement al RC aportant testimoni 
d’aquesta resolució judicial o de qualsevol document mèdic 
fefaent que acrediti la situació en què es troba el marit. En tot cas, 
els hereus del difunt podrien exercir una acció d’impugnació 
judicial de la paternitat durant l’any següent a la mort (art. 136.3 
CC).  

 
Aquest consentiment pot tenir un doble efecte: el dirigit a autoritzar 
actes mèdics sobre el propi cos o la utilització del seu material 
genètic, i el dirigit a acceptar la paternitat que pugui resultar de 
l’accés a les TRA. El darrer efecte es dóna sempre que el marit 
consent, i és independent del primer.  
 
En tractar-se en el fons d’una norma sobre filiació, el consentiment 
del marit que regula l’article 6.3 LTRHA no s’aplica a Catalunya, on 
el marit de la receptora que vol constar com a pare del nascut ha 
d’expressar el seu consentiment a les TRA en document estès 
davant d’un centre autoritzat o en document públic, en els termes 
de l’article 92.1 CF segons la redacció donada per la DF 3a. de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions (DOGC núm. 5175, 
17.7.2008)238.  

                                                 
238 La modificació del CF incorporada per la DF 3a. es va afegir a partir 

de les Recomanacions de l’informe de la Ponència publicades al BOPC núm. 280, 
11.6.2008 (p. 112). El text legislatiu amb les Recomanacions (Tram. 200-
00017/08) es publicà al BOPC núm. 296, 7.7.2008 (p. 70). La DF 4a. preveia 
l’entrada en vigor de la Llei l’1 de gener de 2009, llevat de la DF 3a. citada supra, 
“que entra en vigor l’endemà de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la 
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La LTRHA no conté cap referència al consentiment a la fecundació 
homòloga de l’home no casat amb la receptora, ni tan sols als 
efectes de l’establiment de la paternitat. Per aplicació analògica de 
l’article 8.2 LTRHA, que permet determinar la paternitat respecte 
de l’home no casat amb la receptora que consent a la fecundació 
heteròloga, el consentiment a la fecundació assistida homòloga de 
l’home no casat amb la receptora, expressat en document sanitari, 
també pot perseguir la doble finalitat d’autoritzar la utilització del 
seu material genètic o certs actes mèdics sobre el propi cos, així 
com la paternitat que pugui resultar de l’accés a les TRA.  
 
 
3.3. Edat d’accés a les tècniques  
 
Tot i que la llei fixa una edat mínima de 18 anys perquè la dona 
pugui accedir a les tècniques, a la pràctica les dones que hi 
recorren sobrepassen de llarg aquesta edat239. Aquest fenomen 
s’ha vist facilitat per la possibilitat de recórrer a la donació d’òvuls. 
Malgrat que inicialment la tècnica anava dirigida a aconseguir 
l’embaràs en dones que a causa d’histerectomia (extirpació total o 
parcial de l’úter) o menopausa precoç no tenien òvuls fecundables, 
cada cop hi accedeixen més dones per tal d’ajornar la maternitat. 
 

En el sistema públic, l’accés a les TRA a edats avançades es veu 
facilitat pel Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (BOE 

                                                                                                               
Generalitat de Catalunya”. Per tant, la DF 3a. és vigent a Catalunya des del 18 de 
juliol de 2008.  
La DF 3a. del Llibre quart inclou un 1r. apartat pel qual es modifica l’article 92.1 
CF, que fins ara exigia que el marit consentís en escriptura pública: “Els fills 
nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la muller, practicada amb el 
consentiment exprés del cònjuge formalitzat en document estès davant d’un 
centre autoritzat o en document públic, són fills matrimonials del cònjuge que ha 
prestat el consentiment”.   

239 Així ho posen de relleu les dades generals aportades en el capítol 
primer. Tot i que no hi ha dades publicades per a tota Espanya, a Catalunya 
l’informe del FIVCAT.NET advertia que el 2005 el grup més nombrós d’usuàries 
seguia sent el de dones de 30 a 39 anys, que constituïen aproximadament un 
64,4% del total d’usuàries de les TRA. El 2004 el percentatge havia estat del 
68,6%.  
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núm. 222, 16.9.1995). L’esmentat RD inclou la FIVTE i no hi 
exclou l’accés en funció de l’edat. 
 

Atès que la legislació aplicable no fixa una edat màxima d’accés a 
les TRA, aquest extrem queda a la discrecionalitat de l’equip 
mèdic. D’acord amb la LTRHA, en el seu cas els professionals 
únicament han d’informar dels possibles riscos que pot comportar 
“la maternitat a una edat clínicament inadequada”, tant per a la 
dona durant el tractament i l’embaràs, com per a la possible 
descendència (art. 6.2 LTRHA)240.  
 

“Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa 
a la firma de su consentimiento, para la aplicación de estas 
técnicas se incluirá, en todo caso, la de los posibles riesgos, para 
ella misma durante el tratamiento y el embarazo y para la 
descendencia, que se puedan derivar de la maternidad a una 
edad clínicamente inadecuada”. 

 
Junt amb l’article 6.2 LTRHA, l’article 3.1 LTRHA permet a l’equip 
mèdic denegar l’aplicació d’una tècnica per raó de l’edat de la 
receptora. El precepte, interpretat a contrari, impedeix aplicar les 
TRA quan no hi hagi possibilitats raonables d’èxit, o suposin un 
risc greu per a la salut física o psíquica de la dona o de la possible 
descendència.  
 
Tot i la indeterminació de la Llei, la majoria d’associacions privades 
espanyoles sobre reproducció assistida, com la SEF i la 
Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida 
(ANACER), així com alguns autors, recomanen limitar als 50 anys 

                                                 
240 L’atorgament per la llei d’aquesta facultat indeterminada als equips 

mèdics ha estat criticada amb l’argument que per la seva transcendència només 
l’hauria de poder fixar el legislador: SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i 
INIESTA DELGADO (Coord.), cit., p. 187; i HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 2006, cit., p. 3. Durant 
la vigència de la LTRA i després de la reforma operada per la Llei 45/2003, DÍEZ 

SOTO també havia criticat que es seguissin sense determinar límits basats en 
l’edat dels usuaris de les TRA, amb el conseqüent risc que es produïssin 
paternitats o maternitats a edats avançades i desaconsellades: Carlos Manuel 
DÍEZ SOTO, “La modificación de la ley de técnicas de reproducción asistida por la 
ley 45/2003: ¿una reforma suficiente? Panorama de nuevos cambios legales”, a 
DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 203 (http://www.vlex.com/vid/376296).  
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l’edat màxima d’aplicació de les TRA241. Aquesta és la tendència 
que s’observa en la pràctica dels centres espanyols, sobretot en 
atenció a l’efectivitat del procediment242. Els 50 anys també era 
l’edat que recomanava la CNRHA, en relació a la fecundació “in 
vitro” amb transferència de preembrions prèviament 
crioconservats, en el seu primer informe de 1998243. 
Excepcionalment, la Guía de Recomendaciones en Reproducción 
Humana Asistida elaborada l’any 2007 per la Mutualitat General de 
Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) estableix que l’edat límit de 
la dona per a la realització d’estimulació ovàrica i TRA, inclosa la 

                                                 
241 ANACER (http://www.anacer.org/view/) compta amb 26 centres 

associats de les aproximadament 150 clíniques privades que operen a Espanya. 
Vegeu la notícia publicada l’11.1.2007 a elmundo.es | salud: 
http://sexualidad.wordpress.com/2007/01/11/limite-de-edad-para-la-reproduccion-
asistida/.  
En base a l’opinió mèdica més estesa, PLANA ARNALDOS es mostra a favor 
d’aquest límit d’edat, que també considera aplicable a l’ús de les gàmetes 
posterior a la seva crioconservació: Mª Carmen PLANA ARNALDOS, “Artículo 11. 
Crioconservación de gametos y preembriones”, a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA 

DELGADO (Coord.), cit., pp. 397-434, a p. 404. Segons l’autora, aquest límit evita el 
problema de la indeterminació i impedeix la paternitat i la maternitat a edats 
discutibles “segons la consciència social dominant”.  

242 És exemplificativa d’aquesta pràctica la pàgina web de l’equip IVI 
(Instituto Valenciano de Infertilidad), amb centres arreu d’Espanya, on s’afirma 
expressament que “No hay una edad legal límite que impida a una pareja buscar 
fertilidad. Es una cuestión difícil erigirse en juez, porque depende mucho de la 
situación de cada pareja, de su salud y estado físico, y de otras cosas. En el caso 
de la mujer, los 50 años sería un límite razonable a partir del cual no aconsejamos 
que se sometan a este tipo de tratamientos”  
(http://www.ivi.es/pacientes/infertilidad.htm#11). Els 50 anys també és l’edat límit 
per aplicar TRA a l’Institut Dexeus, com s’apunta a l’article de Josep CORBELLA, 
“Seguro de fertilidad. La conservación de óvulos y tejido ovárico abre la vía a 
retrasar la edad de la maternidad”, La Vanguardia, 5.11.2009, pp. 26-27. En 
tractar-se d’una regla general d’autoregulació, a la pràctica no tots els centres 
respecten el límit dels 50 anys. Així, p.e., el Instituto de Reproducción Cefer 
manté una posició molt més indeterminada. El seu web informa que s’han 
obtingut embarassos en dones de més de 60 anys, tot i que ho desaconsella tant 
per raons socials com mèdiques. Tot i advertir dels riscos d’embaràs a una edat 
avançada i dels controls especialitzats que requereix, la seva pàgina no recomana 
cap edat màxima:  
http://www.institutocefer.com/FContenidos.aspx?opcion=parejas.  

243 L’informe aconsellava estendre el període per a la crioconservació 
d’embrions fins a la vida fèrtil de la mare, que fixava com a màxim en els 50 anys 
(p. 7):  
http://nuevo.sefertilidad.com/documentos/legislacion/documentos/Legislacion9.pdf 



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 131 

FIVTE, són els 42 anys. En el cas de la FIVTE amb donació 
d’òvuls i preembrions, l’edat màxima s’amplia als 46 anys244.  
 

Malgrat que en l’actualitat existeix un cert consens entre els 
centres públics espanyols per rebaixar l’edat màxima de les 
receptores als 40 anys245, a la pràctica la FIVTE es realitza a 
edats més avançades. Al respecte, és il·lustratiu el cas resolt per 
la STSJ del País Basc, Social, de 15.4.2008 (AS 2008\2050). El 
cas té els seus orígens en la demanda interposada per una dona 
contra el Servei Basc de Salut “Osakidetza” i el Departament de 
Sanitat del Govern Basc, per denegar-li l’accés a la sanitat 
pública per a la pràctica d’una FIVTE al·legant que tenia més de 
40 anys. El TSJ estima el recurs de l’actora i considera que la 
legislació espanyola no contempla l’edat com a criteri d’accés a 
les TRA. A més, els protocols i recomanacions efectuats pels 
especialistes queden ràpidament obsolets, no només pels 
progressos científics, mèdics i biològics, sinó també per la 
necessitat que la sanitat pública doni una resposta adequada a 
les demandes existents (FJ 2n.). D’altra banda, l’al·legat descens 
de les taxes d’èxit de les TRA a partir dels 40 anys “(...) no 
justifica la exclusión "a limine" de las que, como la actora, han 
sobrepasado ligeramente la edad de 40 años que es una edad 
razonablemente efectiva para la aplicación de dicha técnica, lo 
que, además, de carecer de base legal, y suponer una diferencia 
de trato por razón de la edad que no aparece debidamente 
justificada ni en la forma ni en el fondo, perjudica en mayor 
medida a las personas más débiles económicamente, que 
carecen de medios para costearse el tratamiento en la medicina 
privada. (…)” (FJ 4rt. “in fine”). La sentència compta amb un vot 
particular que considera vinculants els protocols aplicats en base 
a criteris mèdics per tal de denegar l’accés a la FIVTE a la 
recurrent, atès que d’acord amb la jurisprudència constitucional 
l’edat no és un element de discriminació, sinó un factor de 
distinció no contrari a l’article 14 CE, en especial quan ens trobem 
davant d’un qüestionament estrictament clínic. El vot també 
invoca l’article 20 LTRHA, que presenta la CNRHA com a l’òrgan 
encarregat d’assessorar i orientar sobre la utilització de les TRA, 

                                                 
244 MUFACE – MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Guía de 

Recomendaciones en Reproducción Humana Asistida, 2007, pp. 1-46, a p. 43 i 
ss. (http://www.asisa.es/PDF/Guia_RHA_2007.pdf).  

245 Així s’infereix de les declaracions de la Cap de la Unitat de 
Reproducció Assistida del Hospital Universitario La Paz de Madrid:  
http://sexualidad.wordpress.com/2007/01/11/limite-de-edad-para-la-reproduccion-
asistida/ 
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per lamentar el buit existent en relació a l’edat màxima d’accés a 
les TRA. 

 
En altres ordenaments del nostre entorn tampoc existeix un 
consens clar en relació a l’edat de les receptores. Les legislacions 
que fixen uns límits clars al respecte són poques, probablement 
per la polèmica vinculada a qualsevol limitació en l’accés a les 
TRA:  

 
Els 40 anys és l’edat límit després de la qual la majoria dels 
centres holandesos es neguen a practicar la FIV246.  
 
Com la Llei espanyola, la HFEA tampoc fixa un límit màxim d’edat 
per accedir a les TRA. A la pràctica, moltes clíniques britàniques 
es neguen a tractar les dones majors de 50 anys247.  
 
A Itàlia i França les respectives legislacions tampoc fixen una 
edat màxima per a l’aplicació de les TRA, tot i que s’expressen en 
termes molt més imperatius que la Llei espanyola. Entre els 
requisits subjectius per tal d’accedir a les TRA, la Llei italiana 
requereix que, a més de tractar-se d’una parella heterosexual 
formada per dues persones majors d’edat, ja siguin cònjuges o 
convivents, ambdós membres es trobin “en edat potencialment 
fèrtil”248. En sentit similar, l’article L2141-2, paràgraf 3r. del CSP 
francès, entre les condicions personals requerides per a 

                                                 
246 Robert G. LEE & Derek MORGAN, Human Fertilisation & Embriology. 

Regulating the Reproductive Revolution, London, Blackstone, 2001, p. 280.  
247 JACKSON, 2001, cit., p. 203.  
248 “Art. 5 (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito 

dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o 
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.”.  
La donació d’òvuls permeté que el 1994 una dona italiana tingués un fill als 62 
anys: vegeu KRANZ, cit., p. 114. Als EE.UU. la “University of Southern California” 
anuncià el 1997 la maternitat d’una pacient de 63 anys a partir d’un òvul donat. 
Per tal d’accedir al tractament la dona havia afirmat tenir 55 anys, que era l’edat 
màxima fins la qual el programa concret permetia rebre òvuls donats. Vegeu Gina 
KOLATA, “Childbirth at 63 Says What About Life?” N.Y. Times, Apr. 27, 1997, §1, 
20:http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950CEEDA1431F934A15757C
0A961958260.  
Els problemes que planteja l’escassa regulació de les TRA als EE.UU., en 
especial en relació amb aquesta matèria, s’han posat de relleu per Sherry A. 
JAYSON: “’Loving Infertile Couple Seeks Woman Age 18-31 to Help Have Baby. 
$6500 Plus Expenses and a Gift’: Should be regulate the use of ART by older 
women?”, 11 Alb. L.J.Sci & Tech 287, 325-327, 2001.   
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l’aplicació de les TRA, exigeix que l’home i la dona sol·licitants es 
trobin en edat de procrear (“en âge de procréer”). Segons els 
autors, aquest requisit pretén evitar les maternitats que tenen lloc 
en edats avançades i que, per tant, fan necessària la donació 
d’òvuls249.   

 
La legislació islandesa sí que conté referències explícites tant a 
l’edat màxima com a l’edat mínima de la receptora i del seu 
cònjuge o parella masculina, que a l’inici del tractament no podrà 
ser superior als 45 i 50 anys, respectivament. A més, com que les 
TRA només poden tenir lloc en el marc d’una parella, la Llei 
exigeix una convivència mínima de tres anys250. D’acord amb 
l’article 3c) del Reglament núm. 568/1997 sobre Tècniques de 
Reproducció Assistida, pel qual s’implementa la Llei 55/1996, de 
29 de maig, de fecundació artificial, a l’inici del tractament 
ambdós han de tenir 25 anys com a mínim i la dona no en pot 
tenir més de 42, excepte que per a la pràctica de la tècnica 
s’utilitzi un preembrió o un òvul crioconservat o bé s’utilitzi un òvul 
donat. En aquest darrer cas, la dona no podrà tenir més de 45 
anys i el seu marit o parella no en podrà tenir més de 50251.  

 
Si bé la LTRHA exigeix la majoria d’edat i la capacitat d’obrar de la 
receptora de les TRA (art. 6.1), la Llei no conté una exigència 
similar respecte de l’home que hi pot accedir amb ella. Aquesta 
exigència es pot deduir d’una interpretació sistemàtica de la pròpia 

                                                 
249 Frédéric DEBOVE, Renaud SALOMON, Thomas JANVILLE, “Le nouveau 

droit de la filiation”, Droit de la Famille, 2e éd., Paris, Vuibert, 2006 (600).  
250 Article 3: “Artificial fertilization must only be carried out if the following 

conditions have been met: a) A woman undergoing the operation must have been 
married continuously for at least three years or cohabiting with a man continuously 
for at least three years.” 

251 “Artificial fertilization must only be carried out if the following 
conditions have been met: (…) c) As a rule, both partners shall be 25 years of age 
at the commencement of the treatment. As a rule, the woman shall not be older 
that 42 years at the commencement of the treatment. It is permitted to derogate 
from the specified age condition of the woman if a stored embryo, stored ovum or 
donor ovum is being used. The woman shall, however, never be older than 45 
years when the embryo is transplanted and the husband or cohabitant, as a rule, 
shall not be older than 50 years. (…)”. Aquest precepte completa l’article 3 b) de la 
Llei islandesa, que únicament disposa que perquè es puguin dur a terme les TRA 
l’edat de la parella s’ha de poder considerar natural. Per a això té en compte, 
entre d’altres aspects, el benestar del fill durant el seu creixement: “Artificial 
fertilisation may only be carried out if: (…) b) the age of the couple may be 
deemed natural, inter alia with regard to the welfare of the child as he/she grows 
up. (…)”.  
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LTRHA. En els mateixos termes que l’article 6.3 LTRA, l’article 6.3 
de la Llei vigent no exigeix la majoria d’edat i la capacitat d’obrar 
del marit que consent a la realització de les TRA. En principi, es 
podria pensar que en defecte de norma específica resulta aplicable 
l’article 9.3 c) de la Llei estatal 41/2002 o, en el seu cas, l’article 
7.2 d) de la Llei catalana 21/2000, que permeten que el menor 
incapaç presti el consentiment per substitució, a través del seu 
representant legal. Ara bé, a més que en aquest àmbit el 
consentiment és personalíssim i, per tant, no cap la representació 
legal, com es desenvolupa en l’apartat següent, els menors 
emancipats (entre ells, el marit menor d’edat) no poden ser 
representats [art. 9.3 c) de la Llei 41/2002 i art. 7.2 d) de la Llei 
21/2000].  

 
L’exigència de la majoria d’edat del marit es pot inferir de les 
pròpies regles de la LTRHA i, en particular, de la referència de 
l’article 6.3 a l’article 6.1, quan estableix que el consentiment del 
cònjuge prestat abans de la utilització de les tècniques, haurà de 
reunir “idèntics requisits” d’expressió lliure, conscient i formal que 
el consentiment de la receptora. A més, davant la manca de 
previsió legal expressa sempre es pot recórrer a l’aplicació 
analògica de les pròpies regles de la LTRHA i, en concret, al seu 
article 5.6, que requereix que el donant de gàmetes tingui com a 
mínim 18 anys i plena capacitat d’obrar252. Malgrat que la Llei 
tampoc disposa res al respecte, tot l’anterior també resulta 
predicable per analogia respecte de l’home no casat amb la 
receptora (art. 8.2 LTRHA).  
 
Aquesta limitació per raó de l’edat no resulta aplicable quan la 
persona que decideix crioconservar les seves gàmetes o els 
preembrions creats amb gàmetes pròpies i de tercer és un menor 
d’edat que recorre a la crioconservació amb finalitats preventives. 
Aquesta circumstància es pot produir respecte de menors que 
pateixen malalties o s’han de sotmetre a tractaments agressius per 
fer-hi front, que en poden provocar l’esterilitat o infertilitat i, per 
tant, fan aconsellable crioconservar el propi material genètic per 
preservar la seva capacitat reproductiva de cara a futur. En no 
trobar-nos pròpiament davant de donants anònims ni en pretendre 

                                                 
252 CARCABA FERNÁNDEZ (1995, cit., p. 67), qui es pronunciava en el 

mateix sentit en relació a l’article 5.6 LTRA, idèntic a l’article 5.6 de la Llei vigent.   
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l’accés immediat a les TRA, en principi no resulten exigibles els 
requisits de la LTRHA.  
 
 
3.4. Caràcter personalíssim  
 
Les condicions per subministrar la informació prèvia a l’aplicació de 
les TRA i els requisits legals que envolten la prestació del 
consentiment, en especial els del consentiment “lliure” i “conscient” 
de la dona (art. 3.1 i 6.1) i del marit (art. 6.3), configuren els 
consentiments previs a les TRA com actes personalíssims que, 
com a tals, no poden ser suplerts per tercers, ni tan sols mitjançant 
autorització judicial. El caràcter personalíssim de cadascun 
d’aquests consentiments és independent de la circumstància que, 
a la pràctica, ambdós es plasmin en el mateix document de CI253.  
 
El caràcter personalíssim d’aquests consentiments determina que 
la prestació per representant, admesa en determinades 
circumstàncies en matèria de CI als tractaments mèdics en 
general, quedi del tot exclosa en l’accés a les TRA. 
 

A Catalunya, l’article 7.2 de la Llei 21/2000, que regula les 
excepcions a l’exigència del consentiment i la possibilitat 
d’atorgament per substitució, permet que els representants 
atorguin el consentiment en cas de menors no competents per 
comprendre l’abast de la intervenció. Ara bé, la Llei catalana 
exclou expressament d’aquesta possibilitat, entre d’altres, la 
pràctica de TRA, respecte de la qual remet a la legislació civil 
sobre majoria d’edat i a la normativa específica que resulti 
aplicable254. Segons el precepte, que s’expressa en termes 

                                                 
253 Així es desprèn, p.e., del formulari estàndard de CI a la FIV-ICSI, amb 

transferència i congelació embrionària:  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/08.pdf  

254 Com ha notat una autora, la redacció de l’article 7.2 de la Llei catalana 
coincideix amb la de l’article 9.4 de la posterior Llei estatal 41/2002, que es 
refereix expressament a la interrupció voluntària de l’embaràs i a la pràctica 
d’assaigs clínics i de TRA, i es remet a «las disposiciones especiales de 
aplicación»: María Ángeles PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar 
válido consentimiento informado. El confuso panorama legislativo español”, 
Aranzadi Civil núm. 2/2003 (BIB 2003/284), pp. 1-17, p. 16. L’autora critica la 
remissió buida de contingut en relació amb l’avortament, que fins el moment no 
compta amb legislació específica. La qüestió canviarà, com ja he notat, si el 
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gairebé idèntics als de l’article 9, apartats 3 c) i 4 de la Llei estatal 
41/2002, “Són situacions d’atorgament del consentiment per 
substitució: (…)  
d) En el cas de menors, si aquests no són competents, ni 
intel·lectualment ni emocionalment, per a comprendre l’abast de 
la intervenció sobre la pròpia salut, el consentiment l’ha de donar 
el representant del menor, havent escoltat, en tot cas, la seva 
opinió si és major de dotze anys. En la resta de casos, i 
especialment en casos de menors emancipats i adolescents de 
més de setze anys, el menor ha de donar personalment el seu 
consentiment.  
Això no obstant, en els supòsits legals d’interrupció voluntària de 
l’embaràs, d’assaigs clínics i de pràctica de tècniques de 
reproducció humana assistida, cal atenir-se al que estableix amb 
caràcter general la legislació civil sobre majoria d’edat, i, si escau, 
la normativa específica que hi sigui aplicable.”.  
 

La invalidesa del consentiment atorgat per representant legal 
encaixa amb la naturalesa íntima i personal de l’acte procreatiu i 
pretén garantir que les persones en qui recauran les 
responsabilitats parentals tindran la capacitat adequada per poder 
assumir-les255.  
 

En no afectar actes d’aquesta naturalesa, l’article 4.2 de la Ley 
14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica (BOE núm. 
159, 4.7.2007), en endavant LIB, permet que el consentiment a la 
investigació amb les pròpies gàmetes o preembrions s’atorgui per 
representació en cas que la persona es trobi incapacitada 
legalment o sigui menor d’edat i sempre que no existeixin altres 
alternatives per portar a terme la investigació.  

 
El caràcter personalíssim del consentiment a les TRA es veu 
confirmat per diverses resolucions judicials que han impedit suplir, 
mitjançant autorització judicial sol·licitada per l’esposa, el 
consentiment del marit difunt o incapacitat a la pràctica de les TRA 

                                                                                                               
Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo esdevé Llei.  
Per la seva banda, SEUBA TORREBLANCA i RAMOS GONZÁLEZ (cit., p. 12) han 
qualificat el precepte de “desconcertant”, atès que les corresponents lleis 
especials ja regulen els requisits per prestar el consentiment i, per tant, el 
precepte no afegeix res de nou (en el cas que ara interessa, la LTRHA exigeix la 
majoria d’edat tant per a donants com per a receptores).  

255 PARRA LUCÁN, Cit, p. 14.  
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amb les seves gàmetes, en especial ateses les possibles 
conseqüències en matèria de filiació:  
 

La Interlocutòria del JPI núm. 17 de València, de 29.10.2004 (AC 
2004/1983), en una sol·licitud de fecundació “post mortem” 
considera que el consentiment de l’home és “(...) un acto 
esencialmente personalísimo, cual es la decisión de procreación, 
y tal no puede ser en ningún caso completada, en casos de 
limitación de la capacidad de obrar, menos aún suplida en casos 
de ausencia de capacidad jurídica (...) es el varón quien debió 
exteriorizar su voluntad en instrumento fehaciente, pues en otro 
caso en modo alguno han de poder venir a desenvolverse tales 
efectos.” (FJ 3r.).  
 
La Interlocutòria de l’AP de Barcelona, sec. 12a., de 16.9.2004 
(JUR 2004/292813) confirma la sentència del JPI que desestimà 
la pretensió de l’actora per manca dels consentiments legalment 
exigits per a la fecundació “post mortem” (FJ 4rt.).  

 
En els mateixos termes, la Interlocutòria de l’AP de València de 
23.12.2003 (JUR 2004/164422) estableix que l’exigència de 
consentiment del premort “(...) ni menos puede suplirse por un 
órgano judicial en la medida que, no es que aquél se deba 
completar, sino de que no existe en cuanto se trata de una 
persona fallecida (...). Aun de asimilar el caso, a efectos teóricos, 
a una situación de incapacidad, la suplencia judicial sólo se 
extendería a aquellos supuestos que, por su naturaleza o entidad 
no excediera del ámbito de competencias propios de los tutores 
(arts. 215 y ss. CC), en el que no se incluiría un acto de caràcter 
tan personalísimo como es la decisión de tener un hijo (...)” (FJ 
4rt.).  

 
La ja comentada Interlocutòria del JPI núm. 13 de València, de 
13.5.2003 (AC 2003/1887), que resol un cas en què l’actora 
sol·licitava autorització judicial per obtenir esperma del seu marit 
en coma irreversible des de feia gairebé deu anys, establí que: 
“(...) no es jurídicamente factible que la voluntad de un varón 
incapacitado y en estado de coma pueda ser suplida, mediante 
autorización judicial, en orden a prestar su consentimiento para 
tener descendencia con su esposa a través del sometimiento de 
ésta -ya sea con utilización de semen extraído de aquél o ya 
recurriéndose al procedente de donante anónimo- a técnicas de 
reproducción asistida, de cualquier forma, (...) la suplencia judicial 
de la voluntad de un incapaz en aquellos supuestos que, por su 
naturaleza o entidad, excedan del ámbito competencial propio de 
los tutores no puede en ningún caso extenderse a la realización 
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de un acto de carácter tan personalísimo como es la decisión de 
tener un hijo, (...) y que conlleva además la creación a cargo de 
éste de una situación jurídica, la de la paternidad, que no sólo no 
implica per se y en cuanto tal ningún provecho ni mejora para el 
que la asume, sino que, antes al contrario, genera unas cargas y 
responsabilidades de tal magnitud y transcendencia que, desde 
luego, sólo en virtud del personal consentimiento o actuación del 
afectado, y nunca por otra vía sustitutoria, puede admitirse la 
constitución de la paternidad.” (FJ 2n.).  
 
En la Interlocutòria de l’AP de La Corunya de 3.11.2000 (AC 
2001/183) s’afirma que “Es una aspiración humana atendible 
utilizar «post mortem» el semen de la pareja premuerta, y la Ley 
confiere expresamente tal posibilidad, ahora bien la condiciona a 
unos requisitos que, en este caso, no han sido observados, y que 
no pueden, en consecuencia, ser suplidos mediante el 
consentimiento de los parientes más próximos o una autorización 
judicial, al exigirse a tal efecto la expresión de un consentimiento 
de naturaleza personalísima, y sobre el cual debió ser informado 
el cónyuge premuerto al someterse a la extracción 
correspondiente para el depósito de su semen.” (FJ 6è.).  

 
L’exigència de consentiments expressos en seu de TRA (art. 8.1 
LTRHA) comporta que no resulti aplicable la regla especial que 
permet decidir al metge en casos d’urgència vital [art. 9.2 b) Llei 
41/2002 –antic art. 10.6 LGS- i art. 7.1 b) Llei 21/2000]. La 
impossibilitat de qualificar “d’urgents” tractaments voluntaris com 
les TRA impedeix aplicar la doctrina del consentiment implícit o 
tàcit a aquests supòsits.  
 
 
3.5. Forma  
 
Com ja he posat de relleu, respecte a la forma en què s’ha de 
transmetre la informació sanitària, la regla general és l’oralitat, tot i 
que és necessari deixar-ne constància escrita en la història clínica 
(art. 4.1 Llei 41/2002). Aquest extrem es correspon amb la regla 
general relativa a la forma del consentiment, que també és la 
verbal, amb les excepcions que cito més endavant (art. 8.2).  
 
L’expressió del CI en forma verbal deriva del ja esmentat article 2.2 
de la Llei 41/2002, que regula el dret del pacient a decidir després 
d’haver obtingut la informació adequada sobre el tractament i 
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estableix que el consentiment es prestarà per escrit en els supòsits 
previstos en la Llei. Al respecte, els articles 8.2 de la Llei estatal 
41/2002 i 6.2 de la Llei catalana 21/2000, que amb caràcter 
general també configuren el CI com a verbal, requereixen la forma 
escrita intervencions de certa consideració. A la pràctica, com bé 
han advertit alguns autors, aquests supòsits excepcionals són la 
regla general256.   
 

Segons l’article 8.2 de la Llei 41/2002, “El consentimiento será 
verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en 
los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria 
y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.”.  
 
D’acord amb l’article 6.2 de la Llei 21/2000, “Aquest consentiment 
s’ha de fer per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, 
procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a 
terme procediments que comporten riscos i inconvenients notoris 
i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut del pacient.” 

 
El caràcter invasiu de les TRA, unit a les seves possibles 
repercussions en l’autonomia reproductiva i en matèria de filiació, 
justifiquen que la LTRHA exigeixi que els consentiments rellevants 
per a la pràctica de les TRA es formalitzin per escrit. L’exigència de 
la forma escrita en aquests casos també és coherent amb la 
previsió de l’article 10.2 de la Llei 41/2002, segons la qual “El 
médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto 
más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario 
resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.”. En 
remissió a les dades aportades en el capítol primer, les baixes 
probabilitats d’èxit de les TRA, enteses com a probabilitats de 
portar un embaràs a terme amb nascut viu, justifiquen l’exigència 
de consentiment escrit. 
 
L’article 3.1 LTRHA exigeix que la dona hagi estat informada de les 
possibilitats d’èxit, riscos i condicions d’aplicació de les TRA, i 
l’article 3.4 LTRHA al·ludeix per primer cop al document de CI, 
dirigint-se exclusivament a la receptora de les tècniques:  
 

                                                 
256 SEUBA TORREBLANCA i RAMOS GONZÁLEZ, cit., p. 10.  
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“La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción 
asistida por cada mujer receptora de ellas quedará reflejada en 
un formulario de consentimiento informado en el que se hará 
mención expresa de todas las condiciones concretas de cada 
caso en que se lleve a cabo su aplicación.”. 

 
Per la seva banda, l’article 6.1 exigeix el consentiment escrit de la 
receptora a l’aplicació de les tècniques: 
 

“Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar 
podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta 
Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su 
utilización de manera libre, consciente y expresa. 
La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas 
en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación 
sexual.”. 

 
La referència quasi exclusiva de la Llei al consentiment de la dona 
a l’hora de regular els requisits formals del consentiment a les TRA 
s’explica perquè ella n’és la receptora. Ara bé, l’accés a les TRA 
sovint té lloc en el marc d’un projecte parental, per la qual cosa els 
mateixos requisits també s’han d’exigir respecte del consentiment 
prestat per la persona que forma aquest projecte amb la 
receptora257.  
 
En seu de CI, la Llei espanyola només estableix els requisits del 
consentiment de l’altra part del projecte parental en relació al marit 
de la receptora, respecte del qual exigeix el consentiment lliure, 
exprés i formal (art. 6.3). Els requisits generals d’expressió “lliure, 
conscient i formal” que predica l’article 6.3 respecte del 
consentiment del marit i que reitera l’article 8.1 LTRHA també 
resulten exigibles a Catalunya, on el precepte substantiu aplicable 
és l’article 92 CF258. A favor de l’aplicació de l’article 6.3 LTRHA a 

                                                 
257 LACADENA considera que l’apartat 1 de l’article 3 hauria d’incloure 

alguna referència al marit: Juan-Ramón LACADENA, “La Ley 14/2006 sobre 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida: consideraciones científicas y éticas”, 
Rev Der Gen H 24/2006, p. 164.  
A diferència de la LTRHA, els formularis de CI de la SEF prenen sempre en 
consideració, si existeix, l’altra part del projecte parental. En cas contrari, fan 
constar l’expressió “mujer sin pareja”:  
http://nuevo.sefertilidad.com/documentos/consentimientos/index.php   

 258 En el mateix sentit però referint-se a l’anterior article 6.3 LTRA: ROCA I 

TRIAS, “Comentari a l’article 92 CF”, a EGEA - FERRER, cit., p. 440.  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 141 

Catalunya, cal tenir en compte que la DF 1a. de la LTRHA només 
exceptua del caràcter bàsic de la Llei els articles 7 a 10, que es 
dicten a l’empara de l’article 149.1.8 CE i que són normes per a 
l’establiment de la filiació.  
 
Malgrat que l’article 6.3 només es refereix al consentiment del 
marit de la receptora (art. 3.4 i 6.1 LTRHA), el consentiment a les 
TRA per part d’home no casat o dona casada amb la mare, que la 
LTRHA reconeix als efectes d’establiment de la filiació en els 
articles 8.2 i 7.3, també ha de reunir els requisits d’expressió lliure, 
conscient i formal, amb independència que es dirigeixi a autoritzar 
algun acte mèdic sobre el propi cos, l’ús de les pròpies gàmetes, o 
a establir la filiació respecte del nascut. Així es desprèn de la 
interpretació conjunta d’aquests preceptes amb els articles 3.4 i 6.1 
LTRHA, que regulen el consentiment de la dona, amb els articles 
6.3 i 8.1 LTRHA, que regulen el consentiment del marit.   
 
L’article 18.3 LTRHA sobre condicions de funcionament dels 
centres i equips és l’únic precepte de la Llei que requereix la 
signatura del consentiment a la donació i a l’aplicació de les TRA:  
 

“Los equipos médicos recogerán en una historia clínica, 
custodiada con la debida protección y confidencialidad, todas las 
referencias sobre los donantes y usuarios, así como los 
consentimientos firmados para la realización de la donación o de 
las técnicas.”.  

 
L’exigència legal de consentiment escrit per a l’aplicació de les 
TRA va ser objecte d’anàlisi en la ja mencionada sentència de l’AP 
d’Alacant, sec. 8a., de 23.10.2007 (AC 2007\2106). 
 

En el cas, la recurrent patí tetraparèsia després de sotmetre’s a 
IA. L’Audiència condemnà el metge demandat en apreciar 
negligència en l’administració de l’hormona subministrada a la 
recurrent i en la manca d’obtenció del CI escrit: “(...) el 
consentimiento informado prestado por escrito no se limita a la 
intervención quirúrgica, sino también a los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasores (como sin duda debe 
calificarse la inseminación artificial con esperma mejorado y 
capacitado por vía intrauterina o intracervical) y a todos los 
procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de 
notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud de la 
paciente (tampoco cabe duda de que la administración de la 
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HCG-Lepori, según su propia ficha técnica, lleva aparejados unos 
riesgos graves que ya se han descrito). (...)” (FJ 5è.).  
 
Malgrat que el fons de la resolució és encertat, en tant que 
declara la responsabilitat civil del facultatiu per incompliment 
d’una obligació de mitjans, el procediment que utilitza l’AP resulta 
criticable, ja que en lloc d’aplicar la Llei especial corresponent (en 
aquell cas, la LTRA), infereix la necessitat del consentiment escrit 
de les disposicions generals de la Llei 41/2002 i, en concret, de 
l’excepció al consentiment verbal que conté el darrer incís de 
l’esmentat article 8.2. Encara sobta més que l’AP pretengui 
reforçar la seva tesi al·ludint a la “pràctica habitual” de requerir 
que el consentiment escrit a la IA, obviant per complet el que 
exigeix la Llei especial aplicable i, en particular, l’article 6.1 LTRA, 
anàleg a l’article 6.1 de la vigent LTRHA259.  

 
Els tractaments de reproducció assistida són dels pocs en què la 
majoria de legislacions exigeixen amb caràcter general el 
consentiment escrit260:  
 

A Itàlia l’article 6.3 de la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita (Gazzetta Ufficiale 
n. 45 del 24 febbraio 2004) requereix que els cònjuges o 
convivents expressin conjuntament i per escrit la voluntat 
d’accedir a les TRA davant del metge responsable del centre on 
s’hagin de portar a terme 261; l’article L2141-10 del Code de la 

                                                 
259 Al respecte, resulta molt gràfic el FJ 5è de la sentència quan afirma: 

“(...) Además, resulta significativo que el perito especialista en Obstetricia y 
Ginecología, Doctor Héctor, reconoció en el acto del juicio que él siempre obtiene 
el consentimiento informado por escrito de las pacientes sometidas a cualquier 
tratamiento de inseminación artificial. (...)”. En comparació amb la de l’AP, la 
sentència del JPI encara és més reprobable, ja que absolgué el demandat 
perquè, entre d’altres extrems, considerava innecessària la prestació del CI per 
escrit atesa la naturalesa “escassament invasiva” de la IA amb administració 
hormonal prèvia.  

260 JACKSON, 2006, cit., p. 184. Així es desprèn també de l’informe 
comparatiu del CDBI, Medically Assisted Procreation and the Protection of the 
Human Embryo. Comparative Study on the Situation in 39 States – Cloning. 
Comparative Study on the Situation in 44 States, Strasbourg, 4 June 1998, pp. 65-
66.  

261 “La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al 
medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei 
Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
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santé publique francès exigeix que un cop informada, la parella 
que accedeix a les TRA confirmi la seva demanda per escrit 
davant de l’equip mèdic262; i l’article 7.1 de la suïssa Loi fédérale 
sur la procréation médicalement assistée (LPMA) du 18 
décembre 1998 (Llei RS 810.11) també requereix que la parella 
presti el seu consentiment a la reproducció assistida per escrit263.  
 
Excepcionalment, a nivell europeu la Human Fertilisation and 
Embryology Act britànica (2008) només exigeix la forma escrita 
del consentiment dirigit a la utilització de gàmetes o preembrions, 
obviant tota referència als requisits del consentiment previ a 
l’aplicació de les tècniques264. D’acord amb la llei, el consentiment 
de la parella no és un requisit perquè una dona pugui accedir a 
les TRA, ni es requereix que el marit el presti per escrit. La 
legislació britànica sobre TRA és l’única de què hi ha constància 
que només requereix el consentiment de la receptora, fins i tot 
quan aquesta està casada o en relació estable265. No obstant, per 
tal d’evitar possibles conflictes el Codi de Pràctica de la HFEA 
recomana que la parella de la receptora signi un imprès on 
reconegui l’accés a les TRA, motiu pel qual els centres 
acostumen a exigir aquest consentiment266. En conseqüència, a 

                                                                                                               
della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della 
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può 
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al 
momento della fecondazione dell'ovulo.” 

262 “La confirmation de la demande est faite par écrit.”. Versió 
consolidada a 28.2.2008: http://www.legifrance.gouv.fr/. Articles modificats per 
l’article 24 de la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 . 

263 “L’application d’une méthode de procréation médicalement assistée 
est subordonnée au consentement écrit du couple concerné (…).”.  

264 El paràgraf 1 de l’Annex 3 de la Llei, que porta per títol “Consentiment 
a la utilització de gàmetes i embrions”, disposa que aquest s’ha d’atorgar per 
escrit.  

265 Així ho posa de relleu l’informe del CDBI, Medically Assisted 
Procreation and the Protection of the Human Embryo. Comparative Study on the 
Situation in 39 States, cit., p. 63. En el mateix sentit s’expressa Judith Masson, 
“Parenting by Being; Parenting by Doing-In Search of Principles for Founding 
Families”, a SPENCER and DU BOIS-PEDAIN (Eds.), cit., p. 151.  

266 La directriu G 6.9.3 de la 7a. ed. del Human Fertilisation and 
Embriology Authority Code of Practice estableix que quan una dona casada 
accedeix a un centre de TRA per sotmetre’s a un tractament que s’ha de portar a 
terme sense l’esperma del seu marit, el centre ha de fer tot el possible per 
verificar si el marit consent al tractament (tenint en compte el deure de 
confidencialitat respecte de la dona, allí on resulti aplicable) i d’obtenir aquest 
consentiment per escrit. Quan aquest consentiment no s’obté, el centre hauria de 
prendre totes les mesures possibles per deixar constància escrita de la manca de 
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la pràctica és poc freqüent que les persones que recorren a les 
TRA oposin a posteriori la qüestió del consentiment267.  

 
Als EE.UU., tant la legislació uniforme com els estatuts que 
regulen els consentiments previs a la pràctica de les TRA 
exigeixen la signatura dels documents sanitaris corresponents. 
Segons el §704 (a) de la Uniform Parentage Act (2000), la dona i 
l’home que pretén constar com a pare del nascut han de prestar 
el seu consentiment en un document signat pels dos268. A nivell 
estatal, el §7613 (a) del Cal. Fam. Code (West 1999) requereix el 
consentiment escrit de la receptora i del seu marit269. El §9-10-

                                                                                                               
consentiment o de totes les mesures dirigides a obtenir-lo. Vegeu 
http://cop.hfea.gov.uk/cop/pdf/CodeOfPracticeVR_3.pdf (actualitzat a juliol de 
2007, p. 140). Les directrius G 6.9.4 i 6.9.5. estableixen previsions similars 
respecte de la dona no casada que accedeix a les tècniques, per tal d’assegurar 
el consentiment de l’home no casat que accedeix amb ella al tractament, així com 
les seves implicacions respecte de la paternitat del nascut.  

267 JACKSON, 2006, cit., p. 836; 2001, cit., pp. 239-240; Jonathan 
HERRING, Family Law, 2nd ed., London, Pearson-Longman, 2004, pp. 291-293; 
Stuart BRIDGE, “Assisted Reproduction and the Legal Definition of Parentage”, a 
Andrew BAINHAM, Martin RICHARDS, Shelley D. SCLATER (Ed.), What is a parent? A 
Socio-Legal Analysis, Oxford – Portland - OR, Hart, 1999, pp. 79-80. La sol·licitud 
pels facultatius del consentiment de la parella de la receptora ha estat qualificada 
de “paternalista” per DOUGLAS, qui l’ha relacionada amb els casos d’esterilització o 
avortament en contra de la voluntat de l’altre membre de la parella: Gillian 
DOUGLAS, Law, Fertility and Reproduction, London, Sweet and Maxwell, 1991, pp. 
123-124 i 129.    

268 “(a) Consent by a woman, and a man who intends to be a parent of a 
child born to the woman by assisted reproduction must be in a record signed by 
the woman and the man. This requirement does not apply to a donor. (…).”. 
La UPA (2000) va ser aprovada per la National Conference of Commissioners on 
Uniform Laws per tal d’esmenar els punts dèbils de la UPA (1973), i per integrar 
les directrius de la Uniform Putative and Unknown Fathers Act (1988) i la Uniform 
Status of Children of Assisted Conception Act (1989). La UPA (2000), que va ser 
revisada el 2002, integra moltes de les previsions de la UPA (1973), i n’incorpora 
d’altres cobertes per les dues Lleis mencionades, que van ser derogades a la 
seva entrada en vigor. A 30.4.2009 la UPA (2000) s’ha adoptat a Alabama, 
Delaware, Nou Mèxic, Dakota del Nord, Oklahoma, Texas, Utah, Washington i 
Wyoming. Al llarg del 2009 se’n preveia l’adopció a Colorado. Font: web de la 
Conferència de dret uniforme dels EE.UU. 
(www.nccusl.org/Update/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-upa.asp.).    

269 “If, under the supervision of a licensed physician and surgeon and with 
the consent of her husband, a wife is inseminated artificially with semen donated 
by a man not her husband, the husband is treated in law as if he were the natural 
father of a child thereby conceived. The husband's consent must be in writing and 
signed by him and his wife. The physician and surgeon shall certify their 
signatures and the date of the insemination, and retain the husband's consent as 
part of the medical record, where it shall be kept confidential and in a sealed file. 
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201 de l’Ark. Code Ann. de 1987 estableix que qualsevol fill 
nascut per IA practicada a dona casada s’haurà de considerar fill 
natural de la dona i del seu marit si aquest ha consentit per escrit 
a la inseminació. Per la seva banda, el §9-10-202 obliga el metge 
que porta a terme la IA a l’obtenció del consentiment escrit de la 
dona i del marit o donant d’esperma prèviament a la pràctica de la 
tècnica270.  

 
3.6. Revocació  
 
La LTRHA concreta la facultat general de revocació del 
consentiment que existeix en l’àmbit dels tractaments mèdics en 
l’article 3.5 (art. 2.4 LTRA), que permet a la dona receptora 
sol·licitar la suspensió de les TRA en qualsevol moment de la seva 
realització anterior a la transferència embrionària. La possibilitat de 
revocació del consentiment fins a aquest moment s’explica perquè 
quan la receptora sol·licita la suspensió de les TRA amb 
posterioritat a la transferència embrionària o implantació, l’embaràs 
ja s’ha produït. En aquest cas, ja no ens trobem pròpiament davant 
d’un supòsit de suspensió de les TRA, sinó d’avortament.  
 

Els supòsits actualment permesos d’avortament són els previstos 
en la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 
417 bis del Código Penal (BOE núm. 166, 12.7.1985), introduïts 
per l’article 417 bis al CP (1973). L’article despenalitzava 
l’avortament en els tres supòsits coneguts com a avortament 
terapèutic, ètic i eugenèsic271. El CP vigent regula els supòsits 

                                                                                                               
However, the physician and surgeon's failure to do so does not affect the father 
and child relationship. (…).”.  
Font:http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=fam&codebody=&
hits=20 

270 Versió consolidada a 15.1.2008. §9-10-201: “(a) Any child born to a 
married woman by means of artificial insemination shall be deemed the legitimate 
natural child of the woman and the woman's husband if the husband consents in 
writing to the artificial insemination. (...)”.  
§9-10-202: “(...) (b) Prior to conducting the artificial insemination, the supervising 
physician shall obtain from the woman and her husband or the donor of the semen 
a written statement attesting to the agreement to the artificial insemination, and 
the physician shall certify their signatures and the date of the insemination.” 

271 Així, d’acord amb l’article 417 bis del CP en la redacció donada per la 
Llei Orgànica 9/1985, l’avortament no serà punible si és necessari per tal d’evitar 
un perill greu per a la vida o la salut física o psíquica de l’embarassada i així 
consta en un dictamen mèdic emès per un especialista diferent del que practica 
l’avortament, dictamen només prescindible en cas d’urgència o risc vital per a la 
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tipificats d’avortament en els articles 144 a 146 i manté els 
supòsits de despenalització introduïts al CP (1973) per l’article 
417 bis. Ara bé, a la data de tancament d’aquest treball es troba 
en fase de tramitació parlamentària el Proyecto de Ley Orgánica 
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, ja mencionat al capítol primer, pel qual es dóna nova 
redacció a l’article 145 CP i s’hi afegeix un nou article 145 bis. 
Entre les novetats del Projecte, destaca la introducció d’un 
supòsit d’avortament “lliure” (a simple petició de la dona) dintre de 
les primeres catorze setmanes d’embaràs (art. 14)272.  

 
L’article 3.5 LTRHA no es refereix a la possible suspensió de les 
tècniques durant el període comprès entre la primera sol·licitud i 
l’acceptació final de la tècnica concreta, ja que en aquest moment 
el tractament ni tan sols s’ha iniciat i, per tant, no es pot parlar 
pròpiament de revocació perquè encara no hi ha consentiment. El 
precepte al·ludeix a la suspensió de la tècnica un cop acceptada i, 
en particular, quan ja s’han iniciat algunes de les activitats 
encaminades a assolir un embaràs.  
 

La redacció d’aquest supòsit en l’article 2.4 LTRA era molt més 
imprecisa. És per això que el moment fins el qual es podien 
suspendre les tècniques plantejà problemes d’interpretació273. En 
la seva nova formulació, la LTRHA es fa ressò de la doctrina de la 
STC 116/1999, Ple, de 17 de juny (RTC 1999/116), que estimà en 
part el recurs d’inconstitucionalitat interposat per 63 Diputats del 
Grup Parlamentari Popular contra diversos preceptes de la LTRA. 

                                                                                                               
gestant; quan l’embaràs és conseqüència d’un delicte de violació, prèvia 
denúncia, i sempre que l’avortament es practiqui dintre de les primeres dotze 
setmanes de gestació; o quan es presumeix que el fetus podrà néixer amb greus 
“tares” físiques o psíquiques. En aquest darrer cas, l’avortament es podrà 
practicar durant les primeres vint-i-dues setmanes, previ dictamen de dos 
especialistes diferents del que practiqui l’avortament.  

272 Junt amb la no obligatorietat d’informar els pares quan la noia 
embarassada que pretén avortar té entre 16 i 18 anys, per remissió de l’apartat 3r. 
de l’article 13 a l’art. 9.3 c) de la Llei 41/2002, la substitució d’un sistema de 
supòsits o excepcions per un sistema de terminis és una de les principals 
novetats del Projecte i, alhora, una de les més debatudes per l’opinió pública. A 
diferència de l’avortament a petició de la dona, l’avortament per causes mèdiques 
(art. 15) pot tenir lloc durant les vint-i-dues setmanes d’embaràs si hi ha un risc 
greu per a la vida o la salut de l’embarassada o un risc d’anomalies greus en el 
fetus. En cas d’anomalies fetals incompatibles amb la vida o de diagnòstic d’una 
malaltia extremadament greu i incurable, l’avortament no es sotmet a cap termini.  

273 “La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspendan 
en cualquier momento de su realización, debiendo atenderse su petición.”.  
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En ella, el TC declarà constitucional l’article 2.4 LTRA, en el sentit 
que permet sol·licitar la suspensió de les TRA en qualsevol 
moment anterior a la transferència embrionària274.  

 
Per tant, el moment rellevant fins el qual la receptora pot modificar 
el seu consentiment és l’anterior a la transferència o implantació 
dels preembrions a l’úter. Aquest moment és més ampli que el de 
la descongelació, al contrari del que alguns dels formularis de CI 
de la SEF semblen donar a entendre275.  
 
El vigent article 3.5 LTRHA es refereix exclusivament a la 
receptora, ja que pretén impedir l’aplicació forçosa de les tècniques 
sobre el propi cos, en tant que això constituiria una intromissió en 
la seva integritat corporal, tipificada al ja esmentat article 161 CP. 
Vol dir això que només la receptora pot revocar el consentiment a 
les TRA? En la meva opinió, el legislador només regula 
expressament la facultat de revocació de la receptora pels efectes 
que podria tenir sobre la seva integritat corporal l’aplicació forçosa 
de les TRA, la qual cosa no impedeix que en determinades 

                                                 
274 El TC estima en part el recurs contra la LTRA en què, entre d’altres 

motius, els recurrents al·legaven que l’article 2.4 LTRA era inconstitucional perquè 
en permetre a la receptora de les tècniques que en decidís la suspensió en 
qualsevol moment comportava la mort dels embrions “in vitro”. El TC considerà 
constitucional l’article 2.4, en tant que les tècniques “(…) dejan de estar 
realizándose en el momento en que los gametos masculinos (inseminación 
artificial) o los preembriones son transferidos al cuerpo de la mujer (…) el 
precepto no autoriza en absoluto a suspender el proceso de gestación. (…)” (FJ 
10è.). Per un comentari de la STC, vegeu ROCA, “Embriones, padres...”, cit., pp. 
89-108. Ja abans de la STC, GÓMEZ SÁNCHEZ (1994, cit., pp. 91-93) interpretava 
que l’article 2.4 permetia a la dona sol·licitar la suspensió de les tècniques fins el 
moment de la transferència embrionària.  

275 En la clàusula 4 del document de consentiment de la SEF sobre 
descongelació i transferència d’embrions propis (model 10), la receptora o la 
parella afirmen “Conocer que, en cualquier momento anterior a la descongelación 
embrionaria, la mujer receptora puede pedir que se suspenda la aplicación de las 
técnicas de reproducción asistida, y que dicha petición deberá atenderse.”:  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/10.pdf  
(consultat el 2.2.2010).   
Amb més precisió tècnica, en la clàusula 5 del document de CI a la FIV-ICSI, amb 
transferència i congelació embrionària (model 8), les parts declaren “Conocer que, 
en cualquier momento anterior a la transferencia embrionaria, puedo/podemos 
pedir que se suspenda la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, y 
que dicha petición deberá atenderse.”:  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/08.pdf  
(consultat el 2.2.2010).  
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circumstàncies les altres persones que poden consentir a les 
tècniques també puguin revocar el consentiment.  
 
En relació al marit o l’home no casat amb la dona, respecte dels 
quals la Llei també regula el consentiment a les TRA amb efectes 
pel que fa a l’establiment de la filiació (art. 6.3 i 8.2 LTRHA), la Llei 
omet la facultat de revocació. L’omissió es justifica perquè en 
aquests casos la revocació no té per objecte impedir l’aplicació de 
les TRA sobre el propi cos per tal de preservar la integritat 
corporal. Ara bé, la revocació del consentiment en aquestes 
circumstàncies podria dirigir-se a evitar la utilització de les pròpies 
gàmetes per a la pràctica de les tècniques, així com l’establiment 
de la filiació que en pogués derivar. Per contra, la revocació del 
consentiment per la part que no aportà les seves gàmetes no 
impediria a la receptora continuar amb el procés, sinó que tan sols 
evitaria l’establiment de la filiació inicialment consentida o que es 
pogués establir pel joc automàtic de la presumpció de paternitat 
matrimonial.  
 
En el capítol quart, que té per objecte els conflictes sobre la 
disposició dels preembrions que poden tenir lloc en ocasió de la 
ruptura del projecte parental, s’analitza si en el marc de la LTRHA 
la revocació del consentiment per la pròpia receptora o per l’altra 
part del projecte impedeix la utilització dels preembrions ja creats i, 
si és així, en quines circumstàncies i amb quins efectes.  
 
 
4. Crítiques a la regulació espanyola del consentim ent 
informat en el context de les tècniques de reproduc ció 
assistida 
 
4.1. Consentiment “informat”? 
 
La denúncia més generalitzada dels corrents crítics amb les TRA 
és que els seus riscos reals sovint estan infravalorats i les taxes 
d’èxit sobrevalorades, en especial si tenim en compte el caràcter 
experimental d’algunes tècniques. La manca d’informació fiable, 
unida a la situació emocional de moltes de les dones que hi 
accedeixen i a la seva predisposició a utilitzar qualsevol tècnica 
que permeti realitzar el seu desig de tenir fills, ha portat alguns 



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 149 

autors, sobretot des de corrents feministes, a qüestionar el 
caràcter realment informat del consentiment en aquest context276.  
 
La major part de les crítiques formulades es dirigeixen a la FIVTE, 
ja que pel seu caràcter especialment invasiu i per la seva 
incidència pràctica és la tècnica que evidencia més clarament 
l’absència o la deficiència de la informació sobre les possibilitats 
reals de tenir un fill, els riscos inherents a l’estimulació ovàrica i els 
perills associats als parts múltiples.  
 
En el fons, la denúncia es dirigeix als ordenaments que no 
preveuen les suficients garanties per tal de verificar que els centres 
asseguren el caràcter realment informat del consentiment a les 
tècniques. Aquest és el cas d’Espanya, que tot i comptar amb una 
regulació força avançada en matèria de TRA, encara no ha 
complert el mandat imposat en l’article 22 de la LTRHA, relatiu a la 
creació d’un registre independent que obligui les clíniques a 
aportar periòdicament dades relatives a les tècniques practicades, i 
que en controli la fiabilitat. Les deficiències en matèria de recerca, 
avaluació i obtenció de dades també impedeixen que es pugui 
subministrar informació fiable sobre les probabilitats d’èxit dels 
tractaments i sobre els seus efectes secundaris. És per això que 
els òrgans pertinents (en el cas espanyol, la CNRHA) haurien 
d’exigir que els protocols de CI informessin de l’absència de dades 
al respecte. Només d’aquesta manera les receptores de les 
tècniques serien capaces de prestar el seu consentiment informat 
a un tractament els efectes del qual saben que són incerts277.  

                                                 
276 Hille HAKER, “Harm as the Price of Liberty?. Pre-implantation 

Diagnosis and Reproductive Freedom”, Ethical Perspectives. Journal of the 
European Ethics Network, Vol. 10, Num. 3-4, 2003, pp. 219-220; TUBERT, 2004, 
cit., pp. 121-122, 148-150; DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 86 i ss., 116-122, 162 i ss, 
185 i ss.; PURDY, “Assisted Reproduction”, a KUHSE and SINGER (eds.), cit., pp. 
163-172, a p. 166; Sarah FRANKLIN, “Deconstructing ‘Desperateness’: the social 
construction of infertility in popular media representations”, a MCNEIL et al., cit., 
1990, pp. 200-229, a pp. 226-227; i Gena COREA, The Mother Machine. 
Reproductive Technologies from Artificial Insemination to Artificial Wombs, New 
York, Harper & Row Publishers, 1985, p. 320.  
A Espanya, vegeu: SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO 
(Coord.), cit., p. 198; Carlos LEMA AÑÓN, “El futuro de la regulación jurídica 
española sobre reproducción asistida y embriones: Problemas pendientes y 
Constitución”, a CAMBRÓN (Ed.), cit., pp. 15-56, a p. 31; i 1999, cit., pp. 171, 203 i 
ss.  

277 DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 170 i ss., i 190-191.  
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El caràcter no obligatori ni oficial dels protocols o formularis de CI 
és un altre factor que dificulta aportar informació concloent. 
L’apartat b) de la DF 1a. de la LTRA instava el Govern a què 
mitjançant RD i en el termini de sis mesos des de la promulgació 
de la Llei establís els protocols d’informació dels donants i dels 
usuaris relacionats amb aquestes tècniques, a presentar pels 
equips mèdics dels centres i serveis sanitaris corresponents. El 
1998, a l’empara de l’article 4.6 del ja mencionat Real Decreto 
415/1997, de 21 de marzo, por el cual se crea la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida, la CNRHA elaborà 
amb caràcter extraoficial tres models de CI que han servit sovint 
de pauta a molts centres de l’estat i que tenien per objecte la IA 
homòloga; la IA heteròloga; i la FIVTE. No obstant, com que 
únicament contemplaven les TRA autoritzades per la LTRA van 
quedar obsolets a mesura que la pràctica dels centres de 
reproducció assistida incorporava noves tècniques.  

 
En l’actualitat la majoria de clíniques de l’estat utilitzen els 
formularis elaborats per associacions de fertilitat privades, entre 
els quals destaquen els de la SEF. Malgrat el seu caràcter 
voluntari i extraoficial, la seva incidència pràctica és notable, ja 
que la SEF aglutina la major part dels centres de fertilitat públics i 
privats espanyols, i els seus formularis són molt més complets i 
variats que els recomanats per la CNRHA. A més dels 
tractaments pròpiament dits, els protocols de la SEF comprenen 
expressament actes mèdics previs, com el tractament inductor de 
l’ovulació anterior a la FIVTE. Entre els documents informatius i 
els propis consentiments, la SEF proporciona una vintena de 
models278.  

 
Des d’un punt de vista subjectiu, el fet de treballar amb persones 
infèrtils requereix prestar atenció a extrems decisius com les 
probabilitats reals d’èxit del tractament. Altres extrems rellevants 
són la probabilitat de parts múltiples; el període de temps 
aproximat que tindrà lloc entre l’inici del tractament i, si és el cas, el 
naixement; les possibilitats de pèrdues embrionàries i d’avortament 
natural; i els costos econòmics i personals associats amb un tipus 
de tractament en comparació als altres.  
 

                                                 
278 Tots els models es troben a: 

 http://nuevo.sefertilidad.com/socios/consentimientos-informados.php    
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A les dificultats d’informar sobre els riscos i probabilitats d’èxit de 
les TRA, s’hi sumen les de comprensió dels seus aspectes 
científics i bioètics. La informació subministrada no hauria 
d’assumir massa coneixement ni actuar com a substitutiu de la 
comunicació entre els pacients i el facultatiu, sinó més aviat de 
suport279. La incomprensió dels aspectes més tècnics del 
tractament, unida a l’ansietat associada a la infertilitat i a la 
preferència pel “fill genètic”, requereixen que els ordenaments 
regulin les TRA i, en particular, els requisits del CI per a la seva 
aplicació280.  
 
 
4.2. El context particular de la infertilitat i el seu tractament 
 
La LTRHA conté una remissió molt general a la salut emocional de 
la receptora com a criteri a tenir en compte per a l’aplicació de les 
TRA:   
 

Així, enfront de la remissió genèrica als riscos per a la “salut de la 
dona” que feia l’antic article 2.1 a) LTRA, l’article 3.1 LTRHA, 
sobre condicions personals d’aplicació de les tècniques, exigeix 
que entre d’altres requisits les TRA s’apliquin només quan no 
suposin risc greu per a la salut, física o psíquica, de la dona o la 
possible descendència.  
 
En el cas dels donants de gàmetes, en especial de les donants 
d’òvuls, aquest requisit és molt més estricte, ja que l’article 5.6 
LTRHA, en termes molt similars als de l’article 5.6 LTRA, 
determina que la seva salut psicofísica s’avaluï d’acord amb les 
exigències d’un protocol obligatori dels donants que inclogui, 
entre d’altres, les seves característiques fenotípiques i 
psicològiques. L’article 5.6 LTRA s’expressava en termes molt 
similars. En compliment d’aquest requisit, a la pràctica les 

                                                 
279 Així, quan la informació subministrada als pacients de FIVTE és difícil 

de comprendre perquè està redactada de forma molt tècnica, els usuaris de la 
tècnica acostumen a optar per confiar directament en les instruccions del personal 
de la clínica: ROYAL COMISSION ON NEW REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES, Proceed with 
Care, Ottawa, Canada: Canada Communications Group, 1993, p. 548.  

280 LACADENA, 2006, cit., p. 166; DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 86 i ss., 116-
122, 162 i ss, 185 i ss.; SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA 

DELGADO (Coord.), cit., p. 198; LEMA AÑÓN, cit., a CAMBRÓN (Ed.), cit., p. 31; i LEMA 

AÑÓN, 1999, cit., pp. 171, 203 i ss.  
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donants d’òvuls mantenen una primera entrevista amb el 
ginecòleg i després són avaluades pel psicòleg o psiquiatre281.  

 
En els darrers anys alguns experts s’han començat a plantejar 
seriosament la necessitat de prendre en consideració la salut 
emocional de les parelles infèrtils i, en particular, la de les 
receptores de les TRA282. El patiment de la dona és més evident 
en societats on la maternitat és l’única via per tal d’assolir un 
estatus dintre de la família i la comunitat283.  
 
La participació del psicòleg en l’obtenció del CI a les TRA esdevé 
especialment necessària per les tensions que pot generar en 
l’àmbit de la parella la infertilitat en general, i l’accés a les TRA en 
particular.  
 

A Espanya, els formularis de CI de la SEF, en advertir dels riscos 
de cada tractament inclouen un apartat específic sobre riscos 
psicològics, segons el qual: “Pueden aparecer trastornos 

                                                 
281 D’acord amb una notícia apareguda a la premsa que transcriu una 

entrevista al coordinador del Grup d’Interès de Psicologia de la SEF, al voltant de 
l’1% de les donacions són rebutjades, principalment per raons d’índole personal, 
depressió, manca de pes o consum d’estupefaents, més que per la possible 
transmissió de malalties: “La donación de óvulos sigue sin control. No hay registro 
de donantes pese a que la ley española lo exige desde 1988 y ahora también la 
UE”, El Pais, 26.6.2007, p. 46:  
http://www.elpais.com/articulo/salud/donacion/ovulos/sigue/control/elpepusal/2007
0626elpepisal_1/Tes 

282 Degut a això, entre 2000 i 2002 gairebé la meitat de les clíniques 
d’infertilitat nord-americanes autoritzades per la SART van millorar els seus 
serveis d’assessorament psicològic contractant psicòlegs, iniciant grups de suport 
a les persones infèrtils i programes de reducció d’estrès. D’acord amb les dades 
aportades, l’angoixa, la soledat, problemes de son, dolor, estrès conjugal i 
problemes sexuals són els més comuns entre les dones infèrtils, tinguin o no 
assistència mèdica. Aquests problemes es repeteixen en els homes, tot i que amb 
menys freqüència: vegeu Laurie TARKAN, “Fertility Clinics Begin to Address Mental 
Health”, The New York Times, October 8, 2002. Accessible a través de: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D05EEDC133BF93BA35753C1A
9649C8B63 
A Espanya, la premsa també s’ha fet ressò d’aquest factor: Joan Carles AMBROJO, 
“El ‘síndrome de infertilidad’ acaba en el diván. El 65% de las parejas que 
abandonan un tratamiento de reproducción asistida antes de lograr el embarazo 
lo dejan por cansancio psicológico”, El País, 7.1.2009: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sindrome/infertilidad/acaba/divan/elpepiso
c/20090107elpepisoc_2/Tes  

283 INHORN, cit., pp. 1842-1843.  
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psicológicos como síntomas de ansiedad y síntomas depresivos, 
tanto en el hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden 
surgir dificultades en la relación de pareja (sexual y emocional) y 
niveles elevados de ansiedad en el período de espera entre la 
aplicación de la técnica y la confirmación de la consecución o no 
del embarazo, así como ante los fallos repetidos de la 
técnica.”284.  

 
Les tensions s’estimen superiors quan la parella que accedeix a 
les tècniques recorre a gàmetes de donant anònim285. Aquest 
factor explica per què l’assessorament psicològic es presenta com 
una necessitat creixent en la majoria d’ordenaments que regulen 
les tècniques heteròlogues i per què es troba encara en una fase 
molt prematura en els més restrictius286.   
 

Entre els ordenaments més permissius, la HFEA britànica (2008) 
destaca la importància de l’assessorament (“counselling”) com a 
element rellevant per a poder prestar un consentiment apropiat. 
En desenvolupament de la previsió que ja contenia la HFEA 
(1990), la sec. 14 estableix que no es podrà subministrar un 
tractament amb gàmetes o embrions donats si els pacients no 
han tingut una “oportunitat adequada de rebre assessorament” 
sobre les implicacions del tractament, ni la informació rellevant 
adequada. Si la HFEA (1990) només s’estenia a la receptora i a 

                                                 
284 Vegeu la clàusula 7 del model 13 de document informat de la SEF a 

la FIV-ICSI (p. 3): http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/13.pdf.  
Els models 2 i 3 de CI a la IA inclouen una previsió idèntica en la clàusula 5 de 
l’apartat V (p. 2): http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/02.pdf; i  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/03.pdf  
(consultat el 2.2.2010).  

285 Sonia PAZ, Los derechos humanos en la reproducción asistida, 
Madrid, Pirámide – Grupo Anaya, 2005, pp. 221 i ss.  

286 L’assessorament es presenta com a obligatori o, com a mínim, com a 
recomanat en els ordenaments que són més permissius en relació a la IAD i, en 
particular, en aquells que han aprovat legislació específica a aquests efectes, en 
especial per tal de mitigar que els donants de gàmetes no puguin anticipar les 
conseqüències que la seva decisió pot tenir a llarg termini. Aquest és el cas de 
l’estat australià de Victòria, on la legislació presenta aquest assessorament com a 
obligatori tant pels donants com per les receptores; Regne Unit, Canadà i 
Finlàndia, on les respectives autoritats han destacat la importància de 
l’assessorament en aquest tipus de tractaments i recomanen que la legislació 
l’exigeixi. En general, a la pràctica els autors han notat que molts individus, 
malgrat la seva importància aparent, renuncien a l’assessorament potser perquè 
es veuen superats per tot el tractament: BLYTH and LANDAU (Ed.), cit., pp. 41, 69 i 
275-276.  
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l’home que pogués accedir amb ella a les TRA, la nova previsió 
s’estén a la dona i a l’altra part del projecte parental, ja es tracti 
d’un home o una altra dona. No obstant, la Llei segueix sense 
clarificar què s’ha d’entendre per “oportunitat adequada” ni 
presenta l’assessorament com a obligatori287.  
 

La principal font de conflictes psicològics durant el tractament és la 
frustració d’haver d’assumir el fracàs de la tècnica, factor que un 
cop més té a veure amb les baixes probabilitats d’èxit analitzades 
en el capítol primer. En absència de límits legals en relació al 
número de cicles, un assessorament psicològic adequat hauria 
d’ajudar la receptora o, en el seu cas, la parella que accedeix a les 
tècniques a decidir quan cal posar fi al tractament i, si és el cas, 
optar per una altra alternativa. Pel propi caràcter de la infertilitat i el 
discurs social que sovint reflecteix, vinculat a l’estigmatització de 
les persones infèrtils i a la primacia del vincle genètic, una de les 
decisions més difícils per a les persones que accedeixen a les TRA 
consisteix en quan posar fi al tractament.  
 
En atenció a aquestes circumstàncies, diversos ordenaments ja 
prenen en consideració els aspectes psicològics que envolten la 
infertilitat i l’accés a les TRA per tal d’assegurar un vertader CI:   

 
A Bèlgica, l’article 6 de la Loi du 6 juillet 2007 relative à la 
procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gametes (Moniteur belge, 17 
Juillet 2007) estableix, d’una banda, el deure dels centres 
d’informar llealment les parts interessades (art. 6.2, 1r.) i, de 
l’altra, el d’assegurar-los atenció psicològica tant abans com 
durant el tractament (art. 6.2, 2n.)288.  

 
L’article 6 de la LPMA suïssa estableix que abans de l’aplicació 
d’una tècnica el metge responsable haurà d’informar els membres 
de la parella de les implicacions físiques i psíquiques de la 
tècnica, i els haurà d’oferir assistència psicològica amb caràcter 
previ, simultani i posterior al tractament289.   

                                                 
287 JACKSON, 2006, cit., pp. 839-840; i LEE & MORGAN, cit., pp. 182-188.  
288 Per una aproximació a la nova Llei, vegeu Marie-Noëlle DERÈSE, 

Geoffrey WILLEMS, “La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement 
assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes”, Revue 
trimestrielle de droit familial 2/2008, pp. 279-359, a p. 305.  

289 “6.1. Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement 
assistée, le médecin doit informer le couple de manière circonstanciée sur: (...)  
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El mencionat Codi de Pràctica de la HFEA (sec. 7.6.3) amplia els 
requisits de l’assessorament i exigeix que es porti a terme per 
persones qualificades abans de qualsevol tractament. El codi 
distingeix entre l’assessorament dirigit a permetre la comprensió 
de les implicacions del tractament previst (“implications 
counselling”), el dirigit exclusivament a proporcionar suport 
emocional en moments de particular estrès (“support 
counselling”) i el terapèutic o dirigit a ajudar a les persones a fer 
front a les conseqüències de la infertilitat i del seu tractament 
(“therapeutic counselling”). Mentre que el primer s’ha de 
proporcionar a tothom que accedeix a les TRA, els dos darrers 
tenen un caràcter més selectiu290.  

 
Als EE.UU., a títol de proposta l’article 3 de la Model Act 
Governing Assisted Reproductive Technologies (2008) estableix 
que els centres de reproducció assistida han d’oferir l’oportunitat 
als participants a les TRA de rebre assessorament psicològic 
expert. L’acceptació de l’assessorament és voluntària, excepte en 
els casos de TRA amb gàmetes donades o en els acords de 
maternitat subrogada291. 

                                                                                                               

d) les implications psychiques et physiques; (...)  

6.4. Une assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et 
après le traitement.”. 

290 A la pràctica, els pacients no se n’acostumen a beneficiar, ja que si 
estan disposats a pagar pel tractament, les clíniques tenen un incentiu a no 
promocionar-lo per si de cas els dissuadeix. No obstant, l’afluència de potencials 
usuaris que registren normalment aquestes clíniques porta a qüestionar aquest 
potencial efecte desincentivador: vegeu PATTINSON, cit., p. 254; LEE & MORGAN, 
cit., pp. 186-188.   

291 La Llei model va ser elaborada pel Comitè de dret de família sobre 
Tecnologies Reproductives i Genètiques de l’ABA, en col·laboració amb altres 
entitats que en formen part i amb organitzacions professionals nord-americanes 
en el camp de les TRA, com l’ASRM i la SART. La norma pretén evitar el recurs a 
solucions casuístiques i facilitar la presa de decisions informades a les persones 
que accedeixen a les TRA. Vegeu AMERICAN BAR ASSOCIATION, Model Act 
Governing Assisted Reproductive Technologies, Feb. 2008:  
http://www.abanet.org/family/committees/artmodelact.pdf (consultat el 5.11.2008). 
Per un comentari a la Llei model, vegeu Charles P. KINDREGAN, Jr., & Steven H. 
SNYDER, “Clarifying the Law of ART: The New American Bar Association Model 
Act Governing Assisted Reproductive Technology”, 42 Fam.L.Q. 203, 2008.  
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4.3. Informació sobre alternatives a les tècniques 
 
A diferència d’altres ordenaments del nostre entorn, la legislació 
espanyola sobre TRA no imposa l’obligació d’informar els individus 
interessats sobre alternatives a les tècniques, com pot ser 
l’adopció292.  
 
L’article 7 del ja mencionat RD 412/1996 ordena als centres i 
serveis que realitzin als usuaris i usuàries de les TRA els estudis 
clínics i anatomofisiològics per tal d’identificar les causes 
d’infertilitat i aconsellar, en cada cas, el tractament més eficient 
d’entre els admesos legalment (art. 7.1). L’obligació d’informar 
sobre aquests aspectes i sobre les diverses opcions tècniques de 
reproducció assistida, possibilitats i serveis al seu abast, beneficis i 
efectes secundaris, possibles estadístiques i resultats 
d’investigacions recau en els professionals del centre (art. 7.2):  
 

“Los centros y servicios deberán realizar, a los usuarios y 
usuarias de las técnicas de reproducción asistida, los estudios 
clínicos y anatomofisiológicos precisos que permitan identificar 
las causas de la esterilidad, indicando, en cada caso, el 
tratamiento más eficiente de entre los regulados en la Ley 
35/1988, si éstos están clínicamente indicados: 

 
1. En todo caso, deberán valorarse, con carácter previo a la 
aplicación de las técnicas, aquella o aquellas que por las 
condiciones del usuario resulten eficaces. 
 

                                                 
292 L’article L2141-10, 1r. del CSP francès requereix que abans d’accedir 

a les TRA, l’equip mèdic comprovi la motivació de la parella, i li recordi les 
possibilitats legals disponibles en matèria d’adopció. A més, en el dossier 
informatiu que l’equip ha de lliurar a la parella han de constar les disposicions 
legislatives i reglamentàries relatives a l’adopció, com també l’adreça de les 
associacions i organismes susceptibles de completar la informació. La Llei italiana 
encara és més estricta. El seu article 4.1 presenta les TRA com l’últim recurs en 
cas d’esterilitat o infertilitat. Entre la informació que el facultatiu ha de subministrar 
a la parella que acudeix al centre, l’article 6.1 posa especial èmfasi en la 
possibilitat de recórrer als procediment de l’adopció o acolliment com a alternativa 
a la reproducció assistida. Finalment, l’article 6.2 de la Llei suïssa estableix que 
abans d’accedir a les TRA, el metge responsable haurà d’informar la parella, de 
forma adequada, de les altres possibilitats existents per tenir fills o d’optar per un 
projecte de vida diferent.  
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2. El centro vendrá obligado a informar suficientemente a las 
usuarias y usuarios por  personal debidamente capacitado sobre 
estos aspectos, y, en concreto, deberá proporcionar 
información completa sobre las diversas opciones técnicas de 
 reproducción asistida, posibilidades y servicios a su alcance, 
beneficios y efectos secundarios, posibles estadísticas 
disponibles y resultados de investigaciones, así como cualquier 
otro dato que  pueda existir al objeto de tomar una decisión 
adecuadamente informada y responsable. (…)”.  
 

Cap precepte de la Llei presenta les TRA com a la darrera opció o 
considera necessari recórrer en primer lloc a les tècniques menys 
agressives. Ben al contrari: la legislació es centra en les TRA i 
basa l’elecció en un criteri d’eficiència. Ara bé, a la pràctica els 
protocols de la majoria de centres autoritzats, excepte que les 
condicions mèdiques aconsellin una altra cosa, requereixen que 
els programes de reproducció assistida s’iniciïn amb el 
procediment menys agressiu (IA) i, en cas que no s’aconsegueixi 
l’embaràs per aquesta via, continuïn amb altres tècniques més 
complexes, com la FIVTE i la ICSI293. De la mateixa manera, 
sempre que sigui possible s’ha d’utilitzar material reproductor propi 
i només quan és imprescindible es pot recórrer al de donants294. 
També és exemplificatiu que l’apartat IX del document informatiu 
relatiu a la fecundació “in vitro” o microinjecció espermàtica amb 
transferència embrionària i congelació d’embrions (model 13) 
aconsella desistir dels tractaments de reproducció assistida entre 
les diverses alternatives possibles després de realitzar diversos 
intents de FIVTE sense que s’assoleixi l’embaràs295.  
 

                                                 
293 Així, p.e., els protocols de CI a la IA homòloga i heteròloga de la SEF 

inclouen en el seu apartat IX, com a alternatives davant del fracàs de la tècnica: 
iniciar de nou el tractament; aprofundir en estudis complementaris; aplicar 
modificacions a la tècnica utilitzada; indicar altres TRA, com la FIV; i, finalment i 
de forma genèrica, “considerar altres alternatives”. Vegeu: 
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/02.pdf; i 
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/03.pdf  
(consultat el 2.2.2010).  

294 SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO 
(Coord.), cit., p. 197.  

295 Document accessible a:  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/13.pdf  
(consultat el 2.2.2010).  
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Sovint, les càrregues associades a l’adopció i les dificultats del 
procediment desincentiven les persones infèrtils a optar per 
aquesta via296. La constatació que normalment els adoptants són 
persones que abans ja han accedit sense èxit a les TRA evidencia 
que molts dels individus que recorren a les TRA, ho fan amb 
preferència a l’adopció perquè les TRA possibiliten experimentar 
l’embaràs i l’establiment d’un vincle genètic entre el fill i, com a 
mínim, un dels dos membres de la parella297. A Catalunya, un 
35,64% dels nuclis familiars sol·licitants d’adopció entre 2006 i 
2007 abans ja havia accedit a les TRA298.  
 
Les parelles que accedeixen a les TRA són ben conscients que 
existeix l’alternativa de l’adopció i, malgrat això, opten per recórrer 
a les TRA. Per aquest motiu la pròpia legislació sobre TRA no 
sembla la via més idònia per promocionar l’adopció. Ara bé, un cop 
les parelles opten per recórrer a les TRA, el legislador ha de posar 
tots els mitjans perquè els centres els subministrin la informació 
existent sobre les càrregues associades a cada tractament i, en 
particular, sobre els efectes concrets de la FIVTE en la salut de les 
receptores. L’anterior fa aconsellable que els documents de CI a la 

                                                 
296 Susan Frelich APPLETON, “Adoption in the Age of Reproductive 

Technology”, 2004 U Chi Legal F 393.  
297 A la pràctica, moltes parelles accedeixen directament a les TRA en 

experimentar per primer cop un problema d’infertilitat: David BRODZINKSKY, 
“Infertility and Adoption Adjustment: Considerations and Clinical Issues”, a Sandra 
R. LEIBLUM (Ed.), Infertility: Psychological Issues and Counseling Strategies, 
Wiley, 1997, 246-247; i Frank VAN BALEN et al., “Choices and Motivations of 
Infertile Couples”, 31 Patient Ed & Counseling 19, 1997, pp. 19 i 22. Aquest darrer 
estudi es basa en una enquesta realitzada el 1992 a diverses llars holandeses, i 
conclou que un 95% de les parelles van considerar recórrer a les TRA per tractar 
la infertilitat; en el 35% dels casos van considerar l’adopció i altres opcions vitals, 
tot i que només un 5% van portar a terme l’adopció. Un altre estudi realitzat a 
Philadelphia conclogué que en un grup decidit a recórrer a les TRA, la primera 
opció va ser l’ús de gàmetes de donant anònim, la segona va ser l’adopció, i la 
darrera la renúncia a tenir fills: Andrea MECHANICK BRAVERMAN and Stephen L. 
CORSON, “Factors Related to Preferences in Gamete Donor Sources”, F & S 63, 
1995, pp. 543 i ss. D’acord amb dos estudis diferents, la taxa de parelles infèrtils 
que mai van recórrer a l’adopció se situa entre l’11 i el 25%: Allen P. FISHER, “Still 
‘Not Quite as Good as Having Your Own’? Toward a Sociology of Adoption”, 29 
Ann Rev Sociol 335, 2003, p. 353 (l’estudi es basa en una enquesta realitzada als 
EE.UU. l’any 2000). Vegeu també BRODZINSKY, cit., p. 247.   

298 ICAA, “Perfil de les famílies adoptants a Catalunya”, Butlletí dels 
professionals de la infància i l’adolescència, núm. 16, abril-maig 08:  
http://www.gencat.net/benestar/publica/butlletiDGAIA/num16/article.html  
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FIVTE fixin un número màxim de cicles per receptora en cada 
tractament, el que no sembla ser la praxi dels centres a jutjar pels 
protocols habituals de CI299.  
 
 
4.4. Períodes de reflexió 
 
Amb caràcter general, els articles 2 i 4 de la Llei catalana 21/2000 i 
els articles 4 i 8 de la Llei estatal 41/2002 consideren que un dels 
requisits necessaris del CI és el subministrament d’una informació 
adequada, tot i que cap d’aquests preceptes exigeix el transcurs 
d’un període mínim entre la informació i la prestació del 
consentiment300. A diferència d’algunes legislacions europees en 
matèria de TRA, la LTRHA tampoc exigeix cap període mínim de 
reflexió per tal de garantir la validesa del consentiment prestat301. 

                                                 
299 Així, cap dels protocols de CI publicats a la pàgina de la SEF inclou 

una clàusula que limiti el número màxim de cicles de FIVTE per tractament: 
http://nuevo.sefertilidad.com/socios/consentimientos-informados.php  
(consultat el 2.2.2010).  

300 No obstant, en l’àmbit de la medicina no terapèutica alguna sentència 
s’ha pronunciat expressament sobre aquest extrem, requerint la prestació del 
consentiment en un espai temporal raonable, ni molt temps després de rebre la 
informació ni just abans de la intervenció: vegeu la STS, 1a., 22.7.2003 (RJ 
2003/5391), comentada per Jordi RIBOT IGUALADA a CCJC (Ref. 1732), núm. 64, 
2004, pp. 395-417. La sentència revoca la SAP i confirma la SJPI, condemnant el 
cirurgià al pagament de 60.000 € pels danys causats a la pacient en una 
intervenció correctora de pits amb resultat de seqüeles antiestètiques per deficient 
informació sobre els riscos de l’operació i per la ineficàcia de la subministrada feia 
més d’un any: “(...) En el caso presente se infringió el deber de información, 
atendiendo a lo que la sentencia recurrida establece como base fáctica y lo que 
se deja expuesto, pues no se trata de una información oportuna y efectiva, ya que 
no consta acreditado se hubiera realizado con una inmediatez temporal razonable 
a la operación de senos, lo que era carga probatoria del médico demandado. Dice 
la sentencia de 2 de julio de 2002 (RJ 2002, 5514), que esta obligación está 
integrada por los eventuales riesgos previsibles e incluso frecuentes, para poder 
ser valorados por el paciente y con base a tal conocimiento prestar su 
consentimiento o conformidad o desistir de la operación, como aquí ocurrió con 
anterioridad, lo que resulta más relevante para los supuestos de medicina 
voluntaria en los que la libertad de opción es evidentemente superior a cuando se 
trata de medicina necesaria o curativa. (...) “ (FJ 1r.).  

301 Així, l’article 6.3 de la Llei italiana de procreació assistida exigeix que 
entre la manifestació de la voluntat i l’aplicació de les tècniques transcorrin, com a 
mínim, set dies; l’article L2141-10 del CSP francès requereix que la parella 
confirmi per escrit la seva demanda parental després d’un període de reflexió d’un 
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L’article 3.1 LTRHA tan sols exigeix que la informació sigui prèvia a 
l’acceptació de les tècniques.  
 
L’objectiu principal dels períodes de reflexió en el context de les 
TRA és contrarestar l’excés d’informació i l’estat emocional en què 
es poden trobar les parts en el moment de signar el CI, permetent 
que aquest estat es dissipi i que l’individu pugui tornar a un estat 
més racional per prendre la decisió302. 
 
D’acord amb la pràctica habitual dels centres de reproducció 
assistida, les parelles o les dones soles que accedeixen a les 
tècniques acostumen a acceptar-les en el mateix acte en què 
decideixen l’ús futur de les possibles gàmetes o preembrions 
sobrants303. Malgrat aquesta pràctica, la complexitat de la 
informació a subministrar en el context de les TRA fa especialment 
aconsellable que tant la receptora com, si és el cas, la persona que 
hi accedeix amb ella disposin de temps suficient per a assimilar la 
informació. Aquest procés requereix, com a mínim, dues sessions 
prèvies a la prestació del consentiment, que permeti a les parts 
reflexionar sobre l’abundant i complexa informació rebuda en la 
primera o successives sessions304.  
 
 

                                                                                                               
mes un cop realitzat el darrer examen necessari per a la pràctica de la tècnica; un 
mes també és el període mínim que requereix l’article 6.3 de la Llei suïssa.  

302 Jeremy A. BLUMENTHAL, “Emotional Paternalism”, 35 Florida State 
University Law Review 1, 2007, pp. 60-61.   

303 DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 186-187. 
304 Fay A. ROZOVSKY, “Reproductive Matters and Consent”, a Consent to 

Treatment: A Practical Guide, 4th ed., New York, Aspen, 2007, 3-43 a 3-50. 
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SEGONA PART: L’ESTABLIMENT DE LA FILIACIÓ  
 
 
1. Efectes del consentiment en matèria de filiació  
 
El consentiment prestat en el document sanitari d’accés a les TRA 
és un acte únic que persegueix dos efectes diferents: d’una banda, 
autoritzar la tècnica concreta que s’ha de portar a terme i, en el 
seu cas, els actes accessoris que pugui precisar; i, de l’altra, 
assumir la filiació que en pugui derivar. La segona part del capítol 
es centra en aquest darrer efecte305.  
 
Els efectes del consentiment en relació a l’establiment de la filiació 
es regulen en l’article 6 LTRHA i es desenvolupen en els articles 7 
a 9 LTRHA i, a Catalunya, en els articles 92.1 i 97.1 CF, segons la 
redacció donada per la DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat. 
L’anàlisi dels preceptes rellevants per a l’establiment de la filiació 
que es porta a terme en aquesta segona part determina que la 
regulació substantiva de les accions de filiació en el CC i en el CF 
només s’abordi de forma tangencial. 
 

                                                 
305 Recentment, VERDERA SERVER ha posat de relleu la pluralitat de 

continguts del consentiment en la LTRHA: Rafael VERDERA SERVER, “Artículos 7 y 
8. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida”, a 
COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., pp. 211-304, a pp. 227, 231 i 252. 
Abans se n’havien fet ressò ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., p. 241; Mª 
del Carmen GETE-ALONSO Y CALERA, Determinación de la filiación en el Código de 
Familia de Cataluña, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 63; MORO ALMARAZ, cit., 
pp. 90 i ss.; MONTÉS PENADÉS, Cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX.., 
cit., p. 176; i Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, “Los consentimientos relevantes en la 
fecundación asistida. En especial, el determinante de la asunción de una 
paternidad que biológicamente no corresponde”, a VV.AA., La filiación a finales 
del siglo XX..., cit., p. 234.  
Alguns autors discrepen sobre si el consentiment prestat en document sanitari és 
el mateix que el prestat a la filiació matrimonial: a favor, Rodrigo BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, “La filiación inducida y las clasificaciones legales”, a VV.AA., La 
filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 117-140, a p. 139; LLEDÓ YAGÜE, 
Fecundación artificial..., cit., pp. 36-37; en contra, DELGADO ECHEVERRÍA, cit., a 
VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., p. 232; PÉREZ MONGE, cit., p. 91; 
GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, cit., a GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE (Coord.), Homenaje a 
José María Chico y Ortiz, cit., p. 318.  
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L’article 7.1 LTRHA remet amb caràcter general a les lleis civils per 
tal de determinar la filiació dels nascuts mitjançant TRA “a salvo de 
las especificaciones establecidas en los tres siguientes 
artículos.”306. Les especificitats dels articles 8, 9 i 10 regulen, 
respectivament, la fecundació amb contribució de donant o 
donants (fecundació heteròloga), la fecundació “post mortem” i la 
prohibició de la gestació de substitució o maternitat subrogada.  
 
D’acord amb la remissió de l’article 7.1 a les lleis civils, en els 
territoris sense legislació civil pròpia la filiació s’haurà de regular 
per les normes del CC sobre establiment de la filiació per 
naturalesa. En concret, la filiació matrimonial derivada de 
l’aplicació de TRA es determinarà en principi per la presumpció de 
paternitat matrimonial, amb la particularitat que el marit que va 
consentir per escrit a l’aplicació de les TRA a l’esposa en els 
termes de l’article 6.3 LTRHA després no podrà impugnar la 
paternitat (art. 8.1 LTRHA). En aquests territoris, la remissió 
general de l’article 7.1 a les normes del CC servirà per determinar 
la filiació dels nascuts a través de les TRA homòlogues, és a dir, 
realitzades amb esperma del marit o d’home no casat amb la 
receptora. En aquests casos, resulten d’aplicació les normes 
generals del CC que regulen la filiació matrimonial i 
extramatrimonial (art. 108 i ss.).  
 
Si bé respecte de l’establiment de la filiació derivada de fecundació 
heteròloga, la LTRHA conté regles especials (art. 8, ap. 1 i 2), en 
principi també operen les regles de determinació de la filiació per 
naturalesa i, si és el cas, el consentiment formalitzat d’acord amb 
els requisits exigits legalment només serà rellevant posteriorment, 
a efectes probatoris. Això és així perquè l’article 7.2 LTRHA 
impedeix que consti cap dada en el RC que reveli el vertader 
origen de la concepció, motiu pel qual no s’exigeix cap 
consentiment especial a les parts que inscriuen la filiació resultant 
de l’accés a les TRA307. L’existència del consentiment prestat 
                                                 

306 La remissió de l’article 7.1 de l’antiga LTRA a les lleis civils era molt 
més indeterminada: “La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción 
asistida se regulará por las normas vigentes, a salvo de las especialidades 
contenidas en este capítulo”.  

307 “En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de 
los que se pueda inferir el carácter de la generación.”. L’esmentat Reial Decret 
412/1996 reforça la reserva en relació a la filiació derivada de fecundació 
assistida, garantint el caràcter confidencial de la informació relativa a donants i 
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d’acord amb els requisits legals només esdevindrà decisiu en un 
segon moment, si s’arriba a impugnar la filiació inicialment 
determinada per les normes de la filiació per naturalesa.  
 
En les CC.AA. amb dret civil propi, la remissió de l’article 7.1 a les 
lleis civils s’ha d’entendre feta a les normes d’aquests territoris en 
matèria de filiació. La DF 1a. de la LTRHA exceptua del caràcter 
bàsic de la Llei derivat de la competència exclusiva de l’Estat en 
les bases i la coordinació general de la sanitat (art. 149.1.16a. CE), 
entre d’altres, els articles 7 a 10, que es dicten a l’empara de 
l’article 149.1.8a. CE i, per tant, són susceptibles de regulació 
autonòmica. A partir d’aquesta competència, a Catalunya les 
normes sobre filiació es contenen en els articles 87 i ss. del CF, 
dels quals els articles 92, 97, 98 i 111.2 CF es refereixen 
exclusivament a la filiació derivada de fecundació assistida308.  

                                                                                                               
usuaris i recollida en les respectives històries clíniques (art. 9). En conseqüència, 
fora dels casos de determinació de la filiació per manifestació de la cònjuge de la 
dona gestant (art. 7.3 LTRHA) i per fecundació “post mortem” (art. 9 LTRHA), la 
mare pot obviar referir-se a l’home que prestà el consentiment a la fecundació 
assistida en els termes legals. Aquest és el cas resolt per la SAP de La Corunya, 
sec. 4a., de 15.2.2006 (JUR 2006/84103). Dels antecedents resulta que l’actor 
acompanyà l’apel·lant, afectada d’endometriosi, al centre de reproducció assistida 
on s’havia de portar a terme la FIVTE. Allí, la receptora signà un document de CI 
on es feia constar que “nos ha sido explicado que, por nuestro proceso de 
esterilidad o infertilidad conyugal o de pareja, es conveniente que se nos realice 
tratamiento de fecundación in vitro con microinyección espermática y 
transferencia de embriones”. Tot seguit, els dos signaren el consentiment a la 
transferència dels preembrions creats a partir del seu material genètic. A resultes 
del tractament, nasqueren bessons que la dona inscrigué en el Registre només 
com a fills seus, motiu pel qual l’home interposà demanda de reclamació de 
paternitat no matrimonial. La sentència confirma la SJPI núm. 5 de La Corunya, 
que estimà l’acció exercitada per l’home respecte dels dos menors. Si bé l’AP 
reconeix que l’anterior LTRA –en els mateixos termes que la LTRHA- no regulava 
l’accés a les TRA amb esperma d’home conegut diferent del cònjuge, atorga 
primacia al fet que l’accés a la clínica tingué lloc conjuntament i amb el 
consentiment d’ambdós, com també a la relació afectiva entre ells durant 
l’embaràs i després del naixement, així com al vincle genètic existent entre l’home 
i els menors.  

308 En aquesta matèria no opera a Catalunya la supletorietat del dret 
estatal (art. 149.1.3 CE), ja que aquest precepte només és aplicable a les CC.AA. 
amb dret civil propi si es constata una llacuna de dret i l’aplicació del dret estatal 
no contradiu els principis informadors del dret autonòmic. Per tant, la Generalitat 
de Catalunya té competència legislativa en matèria de TRA, com a mínim en els 
aspectes de dret privat, la qual cosa afecta directament les qüestions relatives a 
filiació: Francisco de P. BLASCO GASCÓ: “Técnicas de reproducción asistida...”, 
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Si bé a la pràctica la filiació derivada de fecundació assistida 
s’estableix a partir de les normes de la filiació per naturalesa, el 
consentiment juga un paper essencial per a l’atribució definitiva de 
la filiació. Dels articles 7 i 8 LTHRA i dels articles 92, 97, 98 i 111.2 
CF es desprèn que l’aspecte essencial als efectes d’atribuir la 
filiació derivada de fecundació assistida és la voluntat de les parts 
del projecte parental, formalitzada a través dels consentiments 
exigits legalment309. L’origen del material genètic se situa, per tant, 
en un segon nivell, amb l’excepció de la fecundació “post mortem” 
(art. 9 LTRHA i 92.2 i 97.2CF), en què per norma general l’element 
volitiu ha d’anar acompanyat de l’element genètic.  
 
Des del punt de vista sistemàtic, tant en la LTRHA com en el CF la 
regulació de la filiació derivada de l’aplicació de TRA és diferent en 
funció de si l’accés a les TRA té lloc per una parella casada o no. 
És per això que en primer lloc analitzo el consentiment dirigit a la 
determinació de la filiació quan l’accés a les TRA es produeix en el 
si del matrimoni.  
 
 
2. Consentiment de la receptora  
 
El consentiment de la receptora a l’aplicació de les TRA (art. 6.1 
LTRHA), a més d’autoritzar els diferents tractaments sobre el seu 
cos per tal d’aconseguir un embaràs, comporta assumir la filiació 
que en pugui resultar.  
 
En cas que la receptora i l’home que consent a la filiació estiguin 
casats, el consentiment de la primera és rellevant per determinar la 
filiació a favor del darrer. L’article 6.3 LTRHA connecta la prestació 
del consentiment de la persona a qui s’ha d’atribuir la paternitat 

                                                                                                               
1991, cit., pp. 46 i 58 i ss.; i “La Ley sobre técnicas de reproducción asistida...”, 
1991, cit., pp. 711 i ss.  

309 En relació amb l’article 92 CF, E. ROCA afirma que “(...) En la filiació 
assistida, el principi per atribuir la paternitat deixa de ser la biologia per passar a 
ser la voluntat. La LTRA i el CF parteixen d’un sistema anàleg a l’adopció en el 
sentit que el pes específic s’atorga al consentiment, desplaçant d’aquesta forma la 
dada biològica (...). D’aquí que la veritat biològica no sigui important en aquest 
cas, ja que la voluntat dels que assumeixen el rol de pares té una importància 
decisiva”: ROCA I TRIAS, “Comentari a l’article 92 CF”, a EGEA - FERRER, cit., p. 439.  
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amb la conformitat de la dona progenitora que hi està casada. 
Quan l’esperma no procedeix del cònjuge que consent, l’article 8.1 
LTRHA també requereix el consentiment de la receptora i del marit 
perquè s’estableixi la filiació310.   
 
L’exigència de la LTRHA que el consentiment de la persona a qui 
s’atribueix la paternitat vagi acompanyat de l’acceptació o manca 
d’oposició de la receptora de les TRA quan existeix matrimoni 
entre les parts té un doble fonament. En primer lloc, es basa en la 
configuració del matrimoni com a estat civil que determina una 
unitat de vida. En segon lloc, evita que entri en joc la presumpció 
de paternitat matrimonial de l’article 116 CC, segons el qual “Se 
presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración 
del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su 
disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.”.       
 
 
3. Consentiment del marit 
 
3.1. Naturalesa jurídica   
 
L’article 6.3 LTRHA presenta el consentiment del marit de la 
receptora a les TRA com un requisit necessari per autoritzar la 
fecundació. El caràcter necessari del consentiment s’explica, com 
veurem a continuació, perquè la filiació s’atribueix inicialment al 
marit pel joc de la presumpció de paternitat matrimonial. D’aquesta 
manera, l’home que consent a l’aplicació de les TRA a la 
receptora, està acceptant les conseqüències legals que se’n poden 
derivar i, en especial, l’establiment de la filiació del nen que pugui 
néixer a favor seu. Aquest consentiment suggereix dues qüestions 
preliminars:  
 

- En els territoris on opera la remissió de l’article 7.1 
LTRHA al CC es presumeixen fills del marit els nascuts 
després de la celebració del matrimoni i abans dels tres-
cents dies següents a la seva dissolució, a la separació 
judicial o de fet, o a la declaració de nul·litat del 

                                                 
310 La connexió entre el consentiment de la receptora i l’home a qui 

s’atribuirà la paternitat no es constata en relació a la filiació no matrimonial (art. 
8.2 LTRHA), tot i que sembla lògic aplicar el mateix criteri: VERDERA SERVER, cit., a 
COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., p. 232.  
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matrimoni (art. 116 CC). A Catalunya, la situació serà la 
mateixa pel joc de la presumpció de paternitat 
matrimonial de l’article 89.1 CF. D’aquesta manera, el 
naixement d’un fill de dona casada implica que 
inicialment la paternitat s’atribueixi al cònjuge, qui no 
tindrà per què haver manifestat la seva voluntat al 
respecte. Com que el consentiment a la filiació derivada 
de l’aplicació de TRA ha de complir determinats 
requisits legals, a manca del consentiment o en 
absència d’aquests requisits, en principi el marit podrà 
impugnar la filiació del nascut inicialment determinada 
pel joc de la presumpció legal. Com veurem, la 
possibilitat d’impugnació en aquestes circumstàncies es 
veu matisada quan el marit no va prestar el seu 
consentiment, o no ho va fer d’acord amb els requisits 
legals, però les TRA es van portar a terme amb les 
seves gàmetes (fecundació homòloga).  

- A la pràctica són les clíniques les que controlen el 
compliment de l’exigència legal del consentiment del 
marit, la qual cosa no garanteix una cura excessiva en 
la verificació d’aquest extrem311. En conseqüència, el 
marit podrà impugnar la filiació que pugui derivar de la 
l’accés a la fecundació heteròloga sense el seu 
consentiment.  

 
En matèria de filiació, el consentiment del marit prestat d’acord 
amb els requisits legals comporta, d’una banda, un compromís 
irrevocable d’assumir els drets i deures inherents a la procreació 
com a projecte comú, amb independència de la tècnica 
utilitzada312; i, de l’altra, l’assumpció de la prohibició d’impugnar la 

                                                 
311 Com posa de relleu l’informe FIVCAT.NET, a Catalunya els centres 

de fertilitat catalans no acostumen a preguntar a la dona sobre el seu estat civil 
abans d’accedir a les TRA. Així, l’any 2004, en el 28% dels casos no es va fer 
constar l’estat civil de les receptores de les TRA: 
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/fivcat2004.pdf (p. 42).  
Aquesta dada xoca amb la pràctica habitual dels centres en altres països, com 
Regne Unit, on és molt improbable que una clínica subministri els seus serveis a 
una dona casada sense el consentiment del marit: HERRING, cit., p. 291.  

312 ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., p. 239; i MORO ALMARAZ, 
cit., p. 91.  
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paternitat313. La darrera afirmació s’haurà de matisar en el cas de 
la fecundació homòloga.  
 
El derogat article 6.3 LTRA, en la línia de l’actual art. 6.3 LTRHA, 
va donar lloc a la discussió sobre si l’autorització del marit és un 
requisit perquè la dona casada es pugui sotmetre a les TRA, o bé 
si únicament es tracta d’una norma de filiació que pretén evitar 
l’atribució de la paternitat al marit que no ha consentit a la TRA 
heteròloga practicada a l’esposa. En tant que el nostre ordenament 
admet l’accés a les TRA per dona sola (art. 6.1, 2n. incís, LTRHA), 
amb el seu consentiment el marit no autoritza la pràctica de les 
TRA a l’esposa, sinó només l’establiment de la filiació que en pugui 
derivar314.   
 

Per contra, en els ordenaments europeus que impedeixen l’accés 
a les TRA per dones soles no s’observa aquesta mateixa 
tendència. Aquests ordenaments exigeixen el consentiment dels 
dos membres de la parella al llarg de totes les fases del 
tractament. Així, a Itàlia, l’article 5.1 de la mencionada Legge 19 
febbraio 2004, n. 40, només permet l’accés a les TRA 
autoritzades a les parelles heterosexuals cònjuges o convivents, 
per la qual cosa el mencionat article 6.3 exigeix que ambdós 
expressin conjuntament i per escrit la seva voluntat d’accedir-hi. 
En el CSP francès, l’exigència del doble consentiment encaixa 
amb la negació de l’accés a les TRA a la dona sola315. El seu ja 
esmentat article L2141-10 exigeix que un cop informada, la 
parella que accedeix a les TRA confirmi la seva demanda per 

                                                 
313 Abans de l’entrada en vigor de la LTRA: MONTÉS PENADÉS, cit., a 

VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 187, 191 i 197-198; DE VERDA 

Y BEAMONTE, cit. (versió electrònica); GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, cit., a GIMENO Y 

GÓMEZ-LAFUENTE (Coord.), Homenaje a José María Chico y Ortiz, cit., p. 318; 
SÁNCHEZ-CARO – ABELLÁN, 2001, cit., p. 139; MERINO GUTIÉRREZ, cit., a VV.AA., La 
filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 424-425.   

314 Si el consentiment del marit fos una autorització per accedir a les TRA 
estaríem davant de la derogada “llicència marital”. La reforma del règim jurídic de 
la capacitat d’obrar de la dona casada va exigir una reordenació dels articles 57 a 
65 del CC, així com la reforma dels altres preceptes del CC que imposaven la 
necessitat de la llicència marital per als actes i contractes de la dona. Aquestes 
reformes es van portar a terme per la Ley 14/1975, de 2 de mayo, de reforma del 
Código Civil y del Código de Comercio, sobre la situación jurídica de la mujer 
casada y los derechos y deberes de los cónyuges (BOE núm. 107, 5.5.1975).  

315 Així, el primer incís de l’article L2141-2, dins del Títol IV del CSP 
(“Assistance médicale à la procréation”), disposa que “L'assistance médicale à la 
procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.”.  
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escrit davant de l’equip mèdic. D’aquesta manera, tant l’obtenció 
del consentiment com el seu manteniment per part dels dos 
membres de la parella esdevé una exigència bàsica per a 
l’aplicació de les TRA316; i l’article L2141-2, 3r. paràgraf, requereix 
que tant l’home com la dona hagin consentit prèviament a la 
transferència embrionària o a la inseminació317. El ja analitzat 
article 7.1 de la LPMA suïssa s’expressa en els mateixos termes 
que l’article L2141-10 del CSP francès. Finalment, l’article 3 b) del 
Reglament islandès també requereix que tant la receptora de les 
TRA com el seu marit o parella masculina hagin sol·licitat les TRA 
i prestat el seu consentiment en la forma especial requerida per 
l’autoritat sanitària competent. Com en la legislació francesa, les 
referències al requisit del doble consentiment són constants al 
llarg del Reglament.  

 
La interpretació de l’article 6.3 com a norma de filiació i no com a 
autorització de l’accés a les TRA, en el mateix sentit que l’article 92 
CF, és la que ha rebut més suport des de la vigència de l’antiga 
LTRA, que ja permetia l’accés a les tècniques a les dones soles318. 
Com a molt, prescindir del consentiment del marit abans d’accedir 
a les TRA constituirà una deslleialtat greu dintre del matrimoni, 
contrària a la seva configuració com a estat civil que determina la 
unitat de vida, però no tindrà més transcendència319.  

                                                 
316 DEBOVE, SALOMON, JANVILLE, cit., (606)-(608).  
317 “L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge 

de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au 
moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à 
l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le 
décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en 
séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la 
révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du 
médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.”. 

318 En tant que el consentiment del marit només té efectes quant a la 
filiació, GARRIGA GORINA (2008, cit., p. 7) proposa regular-lo en l’article 8 LTRHA.   

319 DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 97; Carlos 
Manuel DÍEZ SOTO, “Comentario jurídico al artículo 6”, a Francisco LLEDÓ YAGÜE, 
Carmen OCHOA MARIETA (Dirs.) y Óscar MONJE BALMASEDA (Coord.), Comentarios 
científico-jurídicos a la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida (Ley 
14/2006, de 26 de mayo), Madrid, Dykinson, 2007, pp. 104-110, a p. 110; 
CARCABA FERNÁNDEZ, 1995, cit., p. 69; PÉREZ MONGE, cit., p. 136; GÓMEZ-FERRER 

SAPIÑA, cit., a GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE (Coord.), Homenaje a José María Chico 
y Ortiz, cit., p. 317; GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., pp. 96-99; i Eleonora LAMM, treball 
d’investigació: El elemento volitivo como determinante de la filiación derivada de 
las técnicas de reproducción asistida, Programa “El Derecho en una Sociedad 
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Ara bé, com he posat de relleu en la primera part del capítol, si el 
marit aporta el seu material genètic per a la pràctica de les TRA, el 
consentiment prestat en els termes de l’article 6.3 LTRHA pot 
desplegar efectes més enllà de la filiació, ja que comprèn una 
autorització per a la utilització del seu material genètic i, en el seu 
cas, de les tècniques addicionals per a la seva obtenció. En 
aquests casos, el consentiment del marit sí que es configura com a 
necessari, ja que la dona no pot accedir a les TRA amb el material 
genètic de l’home sense que aquest n’hagi consentit la utilització 
amb fins reproductius.  
 
L’exigència del consentiment conjugal pot estar justificada en la 
fecundació homòloga, ja que no es pot imposar la pròpia 
reproducció. En canvi, quan el material genètic prové d’un tercer, 
el consentiment del marit no és un requisit necessari, ja que la 
dona sola pot accedir a les TRA en ús de la seva autonomia 
reproductiva, per molt que aquesta actuació pugui resultar 
contrària a la configuració del matrimoni320. La conseqüència de 
l’accés a les TRA sense el consentiment del marit és que la filiació 
que en pugui resultar quedarà inicialment determinada pel joc de la 
presumpció de paternitat matrimonial. Ara bé, en no coincidir la 
veritat biològica el marit podrà impugnar la paternitat.  
 
L’article 6.3 LTRHA no precisa si és suficient un únic i inicial 
consentiment, o si és necessari que el marit consenti a totes i 
cadascuna de les inseminacions o fecundacions que s’han de 
portar a terme. D’acord amb la pràctica habitual, i com es desprèn 
dels formularis de la SEF examinats a la primera part del capítol, el 
consentiment s’entén atorgat per a totes les inseminacions o 
fecundacions que es puguin intentar dintre d’un mateix programa, 
cicle o tractament, que es fan constar en els diferents models de 
CI.   

                                                                                                               
Globalizada” (Bienio 2006-2008), Tutora: Dra. Mónica Navarro Michel, Universitat 
de Barcelona, Octubre de 2008, pp. 45-48. Disponible al web del Recercat:  
http://www.recercat.net/bitstream/2072/10661/1/DEA+Eleonora+Lamm.pdf 
En contra, vegeu DE VERDA Y BEAMONTE, cit. (versió electrònica).  

320 SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO 
(Coord.), cit., p. 203; GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., pp. 96-99; IGLESIAS PAIS, cit., a 
CAMBRÓN, cit., pp. 145-146; LEMA AÑÓN, 1999, cit., p. 364; i Pablo DE LORA, “¿Ser 
o no ser? El misterioso caso de los embriones «supernumerarios»”, ADC, Enero-
Marzo 2003, pp. 101-137, a p. 103.  
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3.2. Consentiment a la fecundació homòloga  
 
Com en la fecundació heteròloga, si la fecundació s’ha portat a 
terme amb esperma del marit, amb l’expressió del seu 
consentiment en els termes dels articles 6.3 LTRHA o 92.1 CF, 
aquest admet la paternitat del nascut. A manca de consentiment, la 
paternitat s’atribueix al marit de la mare pel joc de la presumpció 
de paternitat matrimonial (art. 116 CC i 89.1 CF). .  
 
En seu de fecundació homòloga, la LTRHA no conté cap regla 
especial que impedeixi impugnar la filiació prèviament 
consentida321. Aquesta circumstància, unida a la naturalesa “iuris 
tantum” de la presumpció de paternitat matrimonial, permet 
qüestionar si cap la impugnació de la paternitat pel pare biològic 
que no va consentir a l’aplicació de les TRA, o que no ho va fer en 
els termes legals. La mateixa qüestió es planteja en el dret civil 
català, on la formulació oberta de l’article 111 CF presenta el 
consentiment com el criteri l’absència del qual permet impugnar la 
paternitat, sense distingir si aquesta té origen en la fecundació 
homòloga o heteròloga.  
 

El 2n. paràgraf de l’article 111 CF conté una regla especial per als 
casos de filiació derivada de fecundació assistida, segons la qual 
“No s'admet la impugnació que només es basi en la fecundació 
assistida de la mare, si s'ha practicat d'acord amb els articles 97 i 
92, i, per tant, encara que el pare no sigui el progenitor biològic 
de la persona la filiació de la qual s'impugna.”. D’acord amb una 
lectura a contrari del precepte, la paternitat derivada de TRA 
només es podrà impugnar quan el consentiment a la fecundació 
no va observar els requisits legals dels art. 97 i 92. Aquesta regla 
especial s’ha de posar en relació amb la general del 1r. paràgraf, 
que també interpretada en sentit contrari impedeix impugnar la 
paternitat quan el presumpte pare és el progenitor biològic del 

                                                 
321 En seu de fecundació heteròloga, l’article 8.1 LTRHA estableix que 

“Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento 
formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución de donante 
o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como 
consecuencia de tal fecundación.”. La LTRHA no conté una norma similar 
respecte de la fecundació homòloga.  
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nascut322. Una interpretació coherent dels dos paràgrafs de 
l’article 111 CF hauria d’impedir que el marit, pare biològic que no 
va consentir a la fecundació assistida o el consentiment del qual 
es troba viciat, pogués impugnar la filiació determinada 
inicialment a favor seu a partir del joc de la presumpció de 
paternitat matrimonial (art. 89.1 CF).  

 
Com s’assenyala en l’apartat següent, la majoria de legislacions 
del nostre entorn es limiten a prohibir en termes generals la 
impugnació de la filiació derivada de la fecundació prèviament 
consentida o només preveuen expressament la possibilitat 
d’impugnar la filiació que pugui derivar de la fecundació heteròloga 
realitzada sense els consentiments legals. L’absència d’una 
referència expressa a la possibilitat d’impugnar la filiació derivada 
de fecundació homòloga no consentida en els termes legals 
s’explicaria perquè no en cap la impugnació. En aquest supòsit, el 
legislador considera prevalent la veritat biològica, sense perjudici 
de les eventuals responsabilitats en què puguin incórrer la mare i 
el centre de reproducció assistida on es va portar a terme la 
fecundació homòloga sense el consentiment del marit323. 
 
Malgrat que l’aportació de les pròpies gàmetes és rellevant per 
impedir la impugnació, el consentiment també és un criteri a tenir 
en compte per establir la filiació derivada del recurs a les TRA. 

                                                 
322 “Perquè prosperi qualsevol acció d'impugnació de la paternitat 

matrimonial i no matrimonial, s'ha de provar de forma concloent que el presumpte 
pare no és progenitor de la persona la filiació de la qual s'impugna.” 

323 La majoria d’autors espanyols consideren que en aquests casos no es 
pot impugnar la filiació prèviament determinada i atorguen primacia a la realitat 
biològica en base a l’interès del fill. En últim terme l’home podrà iniciar una acció 
de responsabilitat contra la mare i/o el centre sanitari que han actuat sense el seu 
consentiment: MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, cit., pp. 270-271; ALKORTA IDIAKEZ, 
Regulación jurídica..., cit., p. 242; SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i 
INIESTA DELGADO (Coord.), cit., p. 201; PÉREZ MONGE, cit., pp. 107 i ss.; ROCA I 

TRIAS, “Comentari a l’article 92 CF”, cit., a EGEA – FERRER (Dirs.), cit., pp. 440-441; 
CARCABA FERNÁNDEZ, 1995, cit., pp. 68 i 70, 78-79; i LAMM, El elemento volitivo..., 
cit., pp. 41-43. Una de les raons bàsiques a què s’al·ludeix per evitar que prosperi 
l’eventual impugnació de la paternitat biològica basada en la manca de 
consentiment és que el mateix és un criteri rellevant per a determinar la filiació 
derivada de fecundació assistida però no és l’únic criteri que la permet determinar. 
La qüestió, però, no és pacífica: per a VERDERA, la configuració del consentiment 
com a criteri determinant per a l’establiment de la filiació en la LTRHA també 
hauria de permetre impugnar la paternitat en aquests casos: VERDERA SERVER, 
cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., pp. 228-229.  
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D’aquesta manera, la impugnació de la paternitat biològica 
inconsentida seria improcedent quan de l’aportació del material 
genètic per a la pràctica de les TRA per part del marit, d’alguna 
manera se’n pogués inferir el consentiment a la paternitat. Així, 
l’aportació del material genètic amb fins reproductius en un centre 
autoritzat, sense manifestació expressa en contra, s’hauria de 
poder entendre com un consentiment tàcit a la fecundació. Per 
contra, casos límit que sí que constituirien una utilització del tot 
inconsentida de material genètic i que, per tant, permetrien 
impugnar a l’home la filiació inicialment establerta a favor seu 
serien els d’”apropiació” d’esperma per la dona durant una relació 
sexual, per tal d’inseminar-se després clandestinament324; com 
també aquells casos en què la dona pretén ser inseminada amb 
l’esperma que l’home va aportar al centre amb fins no 
reproductius, com els mèdics o científics. La impugnació de la 
filiació en aquestes circumstàncies permetria, com succeeix 
respecte del donant anònim, desvincular la filiació genètica de la 
filiació jurídica.  
 
L’atribució d’efectes al consentiment tàcit no és del tot estranya a 
la LTRHA. Així, si bé per norma general el consentiment de l’home 
és rellevant per a l’establiment de la filiació derivada d’IA “post 
mortem” i pot ser revocat en qualsevol moment anterior a 
l’aplicació de la tècnica (art. 9, ap. 2n. i 3r. LTRHA), el segon incís 
de l’article 9.2 el presumeix atorgat quan el cònjuge supervivent es 
sotmeté a un procés per a la transferència de preembrions creats 
en vida del marit. La mateixa regla s’aplica respecte de l’home no 
casat amb la receptora, com es desprèn de l’article 9.3 LTRHA. La 
presumpció que conté el segon incís de l’art. 9.2 LTRHA queda 
sense efecte si, en vida, l’home manifestà la seva oposició a la 
implantació dels preembrions creats durant la relació.  
 
 
 

 

 

                                                 
324 A partir d’una notícia publicada al diari alemany Bild, la premsa 

espanyola es féu ressò d’un d’aquests casos, que afectava un famós tenista: 
Javier OLAVE, “Becker pasa al escaparate”, El Mundo, 8.2.2001: 
http://www.elmundo.es/2001/02/08/ultima/e000125.html (consultat el 4.2.2010).  
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3.3. Consentiment a la fecundació heteròloga  
 
3.3.1. Llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció Humana 
Assistida i Codi de Família  
 
La fecundació heteròloga consentida pel marit en els termes de 
l’article 6.3 LTRHA comporta l’assumpció que el nascut no és el 
seu fill biològic i, en els termes de l’article 8.1 LTRHA, li impedeix 
impugnar la filiació325.  
 
La LTRA de 1988 va reconèixer per primer cop en l’ordenament 
jurídic espanyol la filiació derivada de l’accés a TRA heteròlogues. 
En desvincular, com a mínim respecte d’un dels pares, la dotació 
genètica del fill, la fecundació heteròloga permet configurar la 
filiació com una construcció jurídica associada a la voluntat 
d’assumir la paternitat o la maternitat a tots els efectes326.  
 

L’opció legislativa favorable a reconèixer la filiació derivada de 
TRA heteròlogues va ser confirmada per la ja comentada STC 
116/1999, Ple, de 17 de juny (RTC 1999/116), en què el TC 
declara que no hi ha una correspondència obligada entre les 
relacions paterno-filials jurídicament reconegudes i les naturals 
derivades de la procreació: “(…) Es por ello perfectamente lícito, 
desde el punto de vista constitucional, la disociación entre 
progenitor biológico y padre legal que sirve de fundamento a 
ciertas reglas contenidas fundamentalmente en los arts. 8 y 9 de 
la Ley. Por otra parte, el argumento de los recurrentes, en el 
sentido de que en los supuestos de adopción la diferencia entre 
la paternidad o maternidad biológica y la legal se justifica por 
razones de protección del interés del hijo, lo que no ocurre en 
relación con las hipótesis contempladas en la Ley 35/1988, 
supone desconocer la finalidad primera y justificativa de la propia 
Ley que es, precisamente, la de posibilitar la fecundación y, por 
ende, la creación o el crecimiento de la familia como unidad 
básica y esencial de convivencia.” (FJ 13è. “in fine”).  

 

                                                 
325 Luis Felipe RAGEL SÁNCHEZ, Estudio legislativo y jurisprudencial del 

Derecho Civil: Familia, Madrid, Dykinson, 2001, p. 497. Abans de l’entrada en 
vigor de la LTRA, MONTÉS PENADÉS (a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., 
cit., p. 197) ja s’havia pronunciat a favor del caràcter irrevocable del consentiment 
prestat pel marit a la inseminació heteròloga.  

326 RIVERO HERNÁNDEZ, cit., a VV.AA., La Filiación a finales del Siglo 
XX…, cit., pp. 156-157.  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 174 

Quan el marit no va prestar el consentiment a la filiació derivada de 
l’accés a les TRA (p.e., perquè l’esposa li ocultà l’origen de la 
concepció) o quan el seu consentiment no va observar els requisits 
legals, el menor que pugui néixer en principi serà considerat fill seu 
pel joc de la presumpció de paternitat matrimonial. Ara bé, el marit 
posteriorment podrà impugnar la paternitat en base al doble 
argument que no és el pare biològic i que no va consentir a la 
fecundació327.  
 
A Catalunya la redacció donada per la DF 3a. de la Llei del llibre 
quart del CCCat, relatiu a les successions, a l’article 92 CF ja no es 
limita a l’escriptura pública, i permet que el “cònjuge” expressi el 
seu consentiment a la fecundació assistida de la muller “en 
document estès davant d’un centre autoritzat o en document 
públic”328. A la pràctica, en tant que l’article 7.2 LTRHA impedeix 
que consti cap dada en el RC que reveli el vertader origen de la 
concepció, la filiació s’establirà a partir de les regles de la filiació 
per naturalesa. Per tant, respecte del marit de la mare operarà la 
presumpció de paternitat matrimonial de l’article 89.1 CF. El 
document sanitari o el document públic de prestació del 
consentiment a les TRA per part del marit només serà rellevant si 
amb posterioritat es pretén exercir l’acció d’impugnació de la 
filiació, en base a la manca de consentiment a la fecundació.  
 
La sentència de la Sala Civil i Penal del TSJC de 27.9.2007 (RJ 
2007\8520), que resol un recurs en interès cassacional interposat 
pel marit contra l’esposa i la filla per infracció de l’article 92 CF, és 
un bon exemple dels conflictes derivats del joc automàtic de la 
presumpció de paternitat matrimonial en el context del recurs a la 
fecundació assistida. La qüestió concreta que es planteja al TSJC 
és si el marit pot impugnar la paternitat de la menor nascuda com a 
conseqüència del recurs a IA heteròloga realitzada amb el seu 
consentiment no expressat en escriptura pública, sinó simplement 
                                                 

327 PÉREZ MONGE, cit., pp. 110-111; ALKORTA IDIAKEZ, Regulación 
jurídica..., cit., p. 242; MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, cit., pp. 267 i ss.; i SERNA 

MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO (Coord.), cit., pp. 201-
202.  

328 L’allunyament del principi de veritat biològica a favor del “favor filii” 
justifica l’exigència d’un títol documental que permeti constatar la voluntat d’aquell 
a qui s’atribuirà la paternitat. En relació a l’antic article 92 CF, vegeu Lluís PUIG I 

FERRIOL, Encarna ROCA I TRIAS, Institucions del Dret Civil de Catalunya, 6a. ed., 
València, Tirant lo Blanch, 2005, p. 64; i GETE-ALONSO Y CALERA, cit., p. 63.  
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en el document sanitari de CI, en contra del que exigia l’article 92.1 
CF en la seva redacció anterior. A partir d’una interpretació 
extensiva dels requisits del CF, el TSJC considera suficient per 
atribuir la paternitat al marit la formalització del consentiment en 
document sanitari329.  
 

En el cas, el marit es sotmeté a una prova d’RH per trobar un 
donant el més compatible possible i ambdós esposos signaren el 
document de CI a la IA. Entre d’altres extrems, el document 
informava que el consentiment a la reproducció assistida 
comporta la inimpugnabilitat de la filiació (art. 111.2 CF), i que per 
tal de determinar la filiació calia formalitzar el consentiment del 
marit en escriptura pública. Un cop l’esposa quedà embarassada, 
el marit abandonà l’habitatge familiar i uns dies després del 
naixement exercí una acció d’impugnació de la paternitat. L’acció 
es basava en la nul·litat del consentiment per error en la valoració 
de l’abast del document signat, ja que el marit al·legava que 
l’esposa l’obligà a signar, tot fent-li creure que la seva signatura 
era rellevant als únics efectes de les proves de fertilitat. En segon 
lloc, el marit oposava la nul·litat del consentiment per la manca de 
formalització en escriptura pública. Els tribunals inferiors 
desestimaren la pretensió. El TSJC desestima el recurs i, en 
aplicació de la doctrina dels actes propis, resol que la filiació va 
quedar determinada pel consentiment manifestat en el document 
sanitari. Segons el Tribunal, la impugnació de la paternitat pel 
marit és incompatible amb la seva conducta inequívoca anterior 
consentint a la inseminació de l’esposa. A més, l’actuació del 
marit es considera contrària a la bona fe, ja que el document 
també advertia que la paternitat no es podria impugnar amb 
posterioritat (FJ 8è.). Finalment, el TSJC considera que la 
conducta del marit d’acceptar la donació i consentir a la pràctica 
de la tècnica per després impugnar la paternitat suposa una 
deslleialtat vers l’esposa en perjudici de la menor, així com una 
mutació injustificada de l’estat civil (FJ 9è.)330.  
 

                                                 
329 Per un comentari i una valoració crítica de la sentència, vegeu 

GARRIGA GORINA, 2008, cit.   
330 Per GARRIGA GORINA (2008, cit., p. 8), la sentència resulta 

controvertida per diverses raons. D’una banda, no delimita quina és la llei 
aplicable per a la determinació de la filiació derivada de TRA, i extreu el criteri 
d’atribució de la paternitat de la regulació estatal (en el moment dels fets, la 
LTRA), ignorant la regulació pròpia del CF. D’altra banda, el Tribunal justifica la no 
exigència del requisit formal expressament establert en el CF en base al principi 
de llibertat de forma (FJ 8è, 1r. incís), que no regeix a Catalunya en matèria de 
filiació.  
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En la línia menys formalista de la sentència del TSJC, en l’àmbit 
d’aplicació de la LTRHA alguns autors atorguen més importància a 
l’existència o absència de consentiment que al compliment efectiu 
dels requisits legals. Segons aquests autors, la manca de claredat 
de la Llei i les conseqüències a què conduiria exigir el compliment 
de tots els requisits formals del consentiment fan necessari atendre 
al principi espiritualista propi del nostre ordenament i, per tant, 
atribuir la filiació quan es pot inferir que existia consentiment, 
encara que aquest no s’hagués plasmat en el document exigit 
legalment331. Aquests arguments permeten qüestionar el sentit 
d’exigir requisits formals rígids per al consentiment, quan els 
Tribunals els poden deixar fàcilment sense contingut.  
 
3.3.2. El consentiment a la fecundació heteròloga e n altres 
ordenaments  
 
La possibilitat que el marit impugni la filiació derivada de 
fecundació heteròloga inconsentida és una constant en la majoria 
de legislacions europees. Aquesta possibilitat s’infereix, a contrari, 
de la regla general que impedeix impugnar la filiació derivada de 
TRA prèviament consentides332 i és una manifestació de la doctrina 
dels actes propis, dirigida a garantir la seguretat jurídica333.  

                                                 
331 DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., pp. 73-74; MARTÍNEZ 

DE AGUIRRE Y ALDAZ, cit., p.262; SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i 
INIESTA DELGADO (Coord.), cit., p. 199. En contra, pel caràcter voluntari de l’accés 
a les TRA, IGLESIAS PAIS afirma que la forma escrita del consentiment és un 
requisit “ad solemnitatem”: IGLESIAS PAIS, cit., a CAMBRÓN, cit., p. 148. En el mateix 
sentit, PANTALEÓN considera que el marit pot impugnar la paternitat quan el 
consentiment a la fecundació s’ha prestat tàcitament, o bé de forma expressa 
però no d’acord amb els requisits legals corresponents: PANTALEÓN PRIETO, 1993, 
cit., p. 145, nota 40. 

332 Excepte que el naixement resulti de relacions sexuals de la mare amb 
un altre home o de TRA practicades amb esperma d’un tercer quan el considerat 
pare consentí només a l’ús del seu esperma. Aquesta regla general de la majoria 
de legislacions també s’infereix de les recomanacions dels documents de treball 
del CONSELL D’EUROPA en matèria de determinació i conseqüències de la filiació: 
vegeu comentaris als principis 10 i 11 del COMMITTEE OF EXPERTS ON FAMILY LAW 
(CJ-FA), Report on Principles concerning the Establishment and Legal 
Consequences of Parentage – “The White Paper” (as adopted by the CDCJ at its 
79th plenary meeting on 11-14 May 2004), Strasbourg, 23.10.2006 [CJ-FA (2006) 
4 e], pp. 15 i 17. Vegeu també el comentari al principi 11 del “White Paper” on 
Principles Concerning the Establishment and Legal Consequences of Parentage, 
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A Itàlia, si la fecundació heteròloga es porta a terme en contra de 
l’expressa prohibició legal continguda en l’article 4.3 de la Llei 
sobre TRA de 2004334, l’article 9.1 impedeix que el cònjuge o el 
convivent puguin exercitar les accions de desconeixement de la 
paternitat i l’acció d’impugnació que preveu el Codi Civil italià si el 
consentiment es pot deduir d’actes concloents335.  
 
L’article 256 B3) del Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 
210) impedeix al marit impugnar la paternitat si abans va 
consentir a la fecundació heteròloga336.  
 
El segon paràgraf de l’article 311-20 del Codi civil francès disposa 
que un cop prestat el consentiment a la reproducció assistida 
heteròloga pels dos cònjuges o convivents, aquests només 
podran impugnar la filiació si demostren que el nascut no va ser 

                                                                                                               
Strasbourg, 15.6.2002 [CJ-FA (2001) 16 rev], p. 14. Ambdós documents són 
accessibles a través del web del Consell d’Europa.  

333 A Espanya, entre d’altres: MORO ALMARAZ, cit., pp. 272-274; 
HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 1986, cit., pp. 495 i 514-515; i LA CALLE GONZÁLEZ-HABA, cit., 
pp. 162-163. A Itàlia, per una àmplia exposició del principi venire contra factum 
proprium aplicat per la jurisprudència en el context de la fecundació heteròloga 
prèviament consentida, vegeu Michele SESTA, “Venire contra factum proprium, 
finzione di paternità e consenso nella fecondazione assistita eterologa 
(Opinione)”, Rivista Bimestrale de Le Nuove Leggi Civili Commentate, N. 4, 2000, 
pp. 350-360, a pp. 358-359.  

334 “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita 
di tipo eterologo.”. A la pràctica, però, la fecundació heteròloga es practica sense 
problemes a Itàlia i la jurisprudència n’ha confirmat pacíficament la “legitimitat” ja 
des dels anys noranta. Al respecte, vegeu el treball de SESTA (cit., pp. 358-359) i 
les sentències en ell citades.   

335 “1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il 
coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può 
esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 
235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui 
all'articolo 263 dello stesso codice.”. Abans de l’entrada en vigor de la Llei italiana 
sobre TRA de 2004, la jurisprudència i els autors que s’havien pronunciat al 
respecte interpretaven el buit legal que existia en aquell moment en el mateix 
sentit, defensant la tesi de la irrevocabilitat del consentiment en aquests supòsits. 
Per analogia amb la irrevocabilitat del consentiment de l’adoptant un cop 
perfeccionada l’adopció, alguns tribunals impediren l’acció de desconeixement de 
la filiació derivada de fecundació heteròloga consentida per aplicació implícita del 
principi venire contra factum proprium: vegeu SESTA (cit., pp. 358-359) i les 
sentències i treballs allí citats.   

336 “Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un 
tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement 
assistée est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant”.  
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concebut a través de TRA o que el consentiment va ser privat 
d’efecte. El tercer paràgraf del precepte prohibeix la impugnació 
en termes generals, sense distingir en funció de si hi ha hagut 
intervenció de donant337.  

 
La sec. 35(1) de la HFEA (2008) britànica considera fill del marit 
el nascut dintre del matrimoni per fecundació heteròloga. El marit 
pot impugnar la paternitat si demostra que no consentí a les 
TRA338. La legislació britànica, que ja mantenia aquesta mateixa 
solució en la HFEA (1990), parteix de la base que sempre que el 
donant de les gàmetes hagi renunciat a la responsabilitat 
parental, la solució que millor protegeix l’interès del menor és 
considerar pare legal del nascut a la persona que pretén actuar 
com a tal339. Abans de l’entrada en vigor de la HFEA (1990), si 
una dona havia estat tractada amb esperma de donant anònim, el 
marit podia impugnar amb èxit la paternitat del nascut encara que 
prèviament hagués consentit al tractament340. En aquests casos, 
atesa l’anonimitat del donant, la paternitat legal quedava 
indeterminada, el que no deixa de sorprendre.  

 
A Portugal, l’article 1839.3r. del CC, aprovat per DRL núm. 
47344, de 26.11.1966, en la redacció donada per la Llei 496/77 
de 25.11.1977, impedeix que el cònjuge que ha consentit a la IA 
impugni la paternitat que en pot derivar341. La norma, 
lleugerament millorada, es plasmà després de molts anys 

                                                 
337 “Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une 

assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent 
préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur 
consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur 
acte au regard de la filiation.  

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit 
toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il 
ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement 
assistée ou que le consentement a été privé d'effet. (...)”.  

338 “If— (a) at the time of the placing in her of the embryo or the sperm 
and eggs or of her insemination, W was a party to a marriage, and (b) the creation 
of the embryo carried by her was not brought about with the sperm of the other 
party to the marriage, then, subject to subsection 38(2) to (4), the other party to 
the marriage is to be treated as the father of the child unless it is shown that he did 
not consent to the placing in her of the embryo or the sperm and eggs or to her 
artificial insemination (as the case may be).” 

339 DOUGLAS, 1991, cit., pp. 19-21 i 128-129.  
340 JACKSON, 2001, cit., pp. 237-238.  
341 “Não é permitida a impugnação de paternidade com fundamento em 

inseminação artificial ao cônjuge que nela consentiu.”.  
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d’intents fracassats en la Lei n.º 32/2006, Procriaçäo 
medicamente assistida (Diário da República, 1.a série – N.o143 – 
26 de Julho de 2006, p. 5245). A Portugal, on només poden 
accedir les TRA les parelles heterosexuals, l’article 20.1 de la de 
la Llei considera “pare” a l’home casat amb la receptora o que hi 
conviu en una unió de fet, i que ha consentit prèviament per escrit 
la IA davant del metge responsable. L’home només podrà 
impugnar la paternitat si demostra que no va prestar el seu 
consentiment o que el consentiment es referia a una altra IA (art. 
20.5)342.  

 
El Reglament islandès sobre TRA no conté expressament una 
prohibició d’impugnació. No obstant, la prohibició es troba 
implícita en la IA i FIVTE heteròlogues, que només es permeten 
en casos excepcionals i sempre que s’utilitzin, com a mínim, les 
gàmetes d’un dels membres de la parella (art. 8 i 9). L’article 20 
disposa que la parella que ha consentit a la fecundació artificial 
amb gàmetes donades rebrà, verbalment i per escrit, informació 
sobre les conseqüències de la donació i el seu estatus legal 
respecte del nascut i, en especial, del fet que el marit o convivent 
serà considerat pare i l’esposa o convivent serà considerada 
mare343. D’acord amb l’article 21 del Reglament, ambdues parts 
hauran d’haver prestat el seu consentiment per escrit en relació a 
l’ús de les gàmetes abans que es porti a terme la fecundació 
assistida344.  

 
Si bé per norma general el consentiment de l’home a les TRA 
impedeix la impugnació judicial de la paternitat que en deriva en 
base a la manca de vincle biològic entre el fill i el pare legal, la 
legislació alemanya permet excepcionalment al fill impugnar la 
paternitat.  
 
                                                 

342 Vera Lucía RAPOSO, “La nueva ley portuguesa sobre reproducción 
asistida”, Revista de Bioética y Derecho Número 10, abril 2007, pp. 8-12, a pp. 9-
10: http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD10_ArtVera.pdf (consultat el 9.2.2010).  

343 “A couple that has applied for artificial fertilization where donated 
gamete are used shall receive clear information about the following issues, 
verbally and in writing: (...) e) that the husband or cohabitant is considered to be 
the father of the child conceived as a result of the artificial fertilization although 
donated sperm is used, f) that the wife or cohabitant is considered to be the 
mother of the child conceived as a result of the artificial fertilization although 
donated ovum is used. (...)”.  

344 “Before artificial fertilization with donated gamete takes place, both 
parties shall specially give their testified consent in writing regarding the use of 
donated gamete in the artificial fertilization.”.  
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Així es desprèn de la interpretació conjunta dels paràgrafs (1) 1-4 
i (5) del § 1600 del BGB, modificat per la Llei per a completar el 
dret a la impugnació de la paternitat de 13 de març de 2008 
(Gesetz zur Ergänzung des Rechts zur Anfechtung der 
Vaterschaft, publicada al Bundesgesetzblatt de 18 de març), en el 
marc de les reformes que el legislador alemany ha anat introduint 
en matèria de filiació des de l’any 2004345:  

 
 “§ 1600 Legitimats per a impugnar 
 

(1) Estan legitimats per a impugnar la paternitat:  
1. l’home la paternitat del qual consta segons el § 1592, 

números 1 i 2, i el § 1593,  
2. l’home que assegura sota jurament que ha conviscut 

amb la mare del fill durant el període de concepció,  
3. la mare,  
4. el fill, i  
5. l’autoritat competent (autoritat legitimada per a la 

impugnació) en els supòsits del § 1592, número 2. 
(...) 
(5) Si el fill ha estat engendrat mitjançant inseminació artificial del 
semen d’un tercer, consentida per l’home i la mare, aquests no 
estan legitimats per a impugnar la paternitat.  
 
(...)”.  

 
La UPA (2000) és l’únic codi uniforme que regula la paternitat i les 
seves implicacions als EE.UU. El seu §703 considera pare l’home 
que aportà el seu esperma o consentí a l’aplicació de les tècniques 
amb la voluntat de constar com a tal346. El §705 permet al marit 
que no consentí la fecundació heteròloga iniciar un procediment 
judicial dirigit a determinar la veritat biològica.  
 

D’acord amb el §705 (a) de la UPA (2000), el marit pot impugnar 
la paternitat en un termini de dos anys des que coneix el 
naixement, sempre que no consentís a la reproducció assistida 
abans o després del naixement. El §705 (b) permet iniciar aquest 
procediment en qualsevol moment si el tribunal conclou que el 

                                                 
345 Versió a partir de la traducció al castellà del BGB d’Albert LAMARCA I 

MARQUÈS (Dir.), Código Civil alemán – Bürgerliches Gesetzbuch, Barcelona, 
Marcial Pons, 2008, pp. 378-397.  

346 “A man who provides sperm for, or consents to, assisted reproduction 
by a woman as provided in Section 704 with the intent to be the parent of her 
child, is a parent of the resulting child.”.  
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marit no aportà l’esperma o no consentí abans o després del 
naixement a la reproducció assistida de la seva esposa; que el 
marit i la mare no han conviscut des del moment en què es van 
portar a terme les TRA; i que el marit mai va tractar obertament el 
menor com a fill seu347. 
 

La majoria d’estatuts que regulen la paternitat derivada de 
fecundació heteròloga als EE.UU. també consideren que el pare 
del nascut és el marit de la receptora que prèviament consentí a la 
inseminació348. En conseqüència, només el marit que no consentí 
a la fecundació heteròloga la pot impugnar349.  

                                                 
347 “(a) Except as otherwise provided in subsection (b), the husband of a 

wife who gives birth to a child by means of assisted reproduction may not 
challenge his paternity of the child unless: (1) within two years after learning of the 
birth of the child he commences a proceeding to adjudicate his paternity; and (2) 
the court finds that he did not consent to the assisted reproduction, before or after 
birth of the child. 

(b) A proceeding to adjudicate paternity may be maintained at any time if 
the court determines that (1) the husband did not provide sperm for, or before or 
after the birth of the child consent to, assisted reproduction by his wife; (2) the 
husband and the mother of the child have not cohabited since the probable time of 
assisted reproduction; and (3) the husband never openly held out the child as his 
own. (c) The limitation provided in this section applies to a marriage declared 
invalid after assisted reproduction.”.      

348 Abans de l’aprovació d’aquests estatuts, en absència de vincle 
genètic entre el marit de la mare i el nascut moltes parelles recorrien a l’adopció 
com a únic mecanisme que permetia determinar la paternitat: vegeu ROZOVSKY, 
cit.; David D. MEYER, "Parenthood in a Time of Transition: Tensions Between 
Legal, Biological, and Social Conceptions of Parenthood", 54 American Journal of 
Comparative Law 125, 2006, p. 130 (http://ssrn.com/abstract=898691). Per una 
versió de més recent publicació del mateix article vegeu: David D. MEYER, 
“Parenthood in transition: a United States perspective”, a Ingeborg SCHWENZER 
(Ed.), Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage, 
Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2007, pp. 369-386.  

349 Entre els estatuts més recents, destaquen els Conn. Gen. Stat. § 45a-
774, reformats per darrer cop el 2008: “Any child or children born as a result of 
A.I.D. shall be deemed to acquire, in all respects, the status of a naturally 
conceived legitimate child of the husband and wife who consented to and 
requested the use of A.I.D.”; els Fla. Stat. § 742.11, reformats el 2007: “(1) Except 
in the case of gestational surrogacy, any child born within wedlock who has been 
conceived by the means of artificial or in vitro insemination is irrebuttably 
presumed to be the child of the husband and wife, provided that both husband and 
wife have consented in writing to the artificial or in vitro insemination. (2) Except in 
the case of gestational surrogacy, any child born within wedlock who has been 
conceived by means of donated eggs or preembryos shall be irrebuttably 
presumed to be the child of the recipient gestating woman and her husband, 
provided that both parties have consented in writing to the use of donated eggs or 
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En absència d’estatuts que regulessin la fecundació heteròloga els 
tribunals consideraven pare legal el marit de la mare que 
prèviament la consentí:  
 

A People v. Sorenson [437 P.2d 495 (1968)], el tribunal considerà 
que un home infèrtil que havia participat activament i havia 
consentit a la IA de la seva esposa amb esperma de donant 
anònim no podia renunciar a la seva responsabilitat després del 
naixement350.  

 
A K.S. v. G.S. [440 A.2d 64 (1981)] el TS de Nova Jersey declarà 
pare legal el marit que consentí a la IA heteròloga però que 
després revocà aquest consentiment per tal d’evitar pagar la 
pensió al nascut. Segons el tribunal és rellevant que després de 
l’al·legada revocació del consentiment el marit seguí 
acompanyant a l’esposa a la clínica on s’havia de portar a terme 
la IA. En conseqüència, el consentiment és efectiu excepte que el 
marit provi de forma clara i evident que l’ha revocat351.  

 
En alguns casos els tribunals han inferit el consentiment del marit a 
la fecundació heteròloga de la seva conducta, a partir de l’aplicació 
de la doctrina dels actes propis o equitable estoppel: 
 

In re baby Doe [353 S.E.2d 877 (1987)] resol un cas en què el 
marit impugnà la paternitat i l’esposa reconvingué sol·licitant una 
pensió per al menor concebut per IA heteròloga. El TS de 
Carolina del Sud confirmà la decisió del tribunal inferior en el 
sentit de determinar la paternitat a favor del marit, inferint el seu 
consentiment de l’acord amb la mare pel qual aquesta es 
sotmetria al tractament d’IA. El marit fins i tot ajudà a la mare en 
la presa de temperatura diària i, un cop produït el naixement i la 

                                                                                                               
preembryos.”; i els 750 ILCS 40/2 (Illinois Compiled Statutes Annotated), 
reformats el 2007: “sec. 2. Any child or children born as the result of heterologous 
artificial insemination shall be considered at law in all respects the same as a 
naturally conceived legitimate child of the husband and wife so requesting and 
consenting to the use of such technique.”. 

350 “(...) In light of these principles of statutory construction, a reasonable 
man who, because of his inability to procreate, actively participates and consents 
to his wife’s artifitial insemination in the hope that a child will be produced whom 
they will treat as their own, knows that such behaviour carries with it the legal 
responsibilities of fatherhood and criminal liability for nonsupport (...)” (499).  

351 “(...) unless the husband establishes by clear and convincing evidence 
that such consent has been revoked or rescinded (...)” (68).  
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separació de les parts, constava en el certificat com a pare del 
nascut. Segons el tribunal, la manca de consentiment escrit no és 
rellevant si el marit consentí a a la tècnica sabent que el fill seria 
tractat com a propi352.  

 
A Hugh Brown v. Kathy Brown [125 S.W.3rd 840 (2003)], la 
tercera divisió del tribunal d’apel·lacions d’Arkansas desestimà el 
recurs del marit, a qui considerà pare d’unes bessones 
concebudes per IA heteròloga. En el cas, malgrat que la IA no 
s’havia practicat amb el consentiment escrit del marit en els 
termes exigits pel §9-10-202(b) de l’Ark. Code Ann., el tribunal 
confirmà la sentència del tribunal inferior i considerà rellevant la 
conducta anterior del marit, que sabia que la seva esposa 
pretenia portar a terme la IA heteròloga; mai expressà la seva 
disconformitat amb aquest procediment; signà els documents 
mèdics necessaris per tal d’obtenir informació sobre el 
tractament; ajudà a escollir el donant; permeté que el seu nom 
constés en el certificat de naixement de les nenes; les reconegué 
com a filles seves un cop van néixer; i només decidí no fer-se’n 
càrrec un cop l’esposa instà el divorci (843). La divisió quarta del 
tribunal desestimà el recurs del marit en l’acció de danys 
exercitada contra el metge i la clínica on s’havia portat a terme la 
IA, en base als mateixos arguments [Hugh Brown v. Richard A. 
Wyatt and Arkansas Women’s Center (202 S.W.3d 555) (2005)]. 

 
 
4. Consentiment de la dona casada amb la receptora 
 
4.1. Qüestions generals sobre la determinació de la  maternitat 
 
Sistemàticament, l’atribució d’un vincle legal de filiació es pot fer en 
base a dos models normatius. El primer estableix el vincle biològic 
com la via preferent per determinar el vincle legal. D’acord amb 
aquest model, al vincle biològic ha de correspondre, en la mesura 
del possible, un vincle jurídic. El segon model considera preferents 
els vincles afectius per sobre dels biològics i, per tant, atorga més 
rellevància a la voluntat d'assumir la filiació. Inicialment, aquests 
sistemes reflectien a grans trets la divisió tradicional entre les 

                                                 
352 “(...) However, even where husband's written consent is statutorily 

required, the failure to obtain written consent does not relieve husband of the 
responsibilities of parentage. (...) Husband's consent to his wife's impregnation by 
artificial insemination may be express, or it may be implied from conduct which 
evidences knowledge of the procedure and failure to object. (...)” (878-879). 
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famílies de dret germànic, nòrdic i anglosaxó, d’una banda, i les 
famílies de dret romà, de l’altra353.  
 
En relació a l’establiment de la filiació materna també distingim dos 
models. El primer, basat en el principi romà segons els qual la 
mare és sempre certa, utilitza regles substancialment diferents per 
determinar la filiació paterna i la materna, mentre que el segon 
prescindeix del principi romà i estableix que la maternitat es 
determina, bé per declaració expressa o tàcita de la mare, bé per 
la possessió d'estat354. Dins del primer model es troben la majoria 
de països europeus i d’estats nord-americans355. El segon model 

                                                 
353 Malgrat les diferències encara existents, especialment en allò relatiu 

al part anònim, el reconeixement fals o de complaença, la reproducció assistida i 
la possessió d’estat, ambdues famílies s’apropen cada cop més. Així ho 
demostren la regulació francesa en matèria d’estat civil i la belga en matèria de 
filiació; la rellevància atorgada a la possessió d’estat i la prohibició de la 
impugnació de la paternitat del pare legal pel pare biològic en els sistemes 
alemanys i nòrdics; i, finalment, la possibilitat que el dret anglès atorga al pare 
biològic per destruir la presumpció de paternitat matrimonial en qualsevol 
moment: Walter PINTENS, Filiation et verite (document intern), Seminari de l’Àrea 
de dret civil, Universitat Pompeu Fabra, 24.4.2009, pp. 1-12, a pp. 1-3 i 8-11.  

354 Per una descripció detallada d’aquests sistemes, vegeu Margarita 
GARRIGA GORINA, Tesi doctoral: Determinació de la maternitat i familia originària en 
l’adopció, Barcelona, UPF, 1997, pp. 182 i ss.:  
http://tesisenxarxa.net/TDX-0317108-110044/index_cs.html 

355 A Espanya, alguns autors interpreten l’al·lusió al naixement per 
determinar la filiació no matrimonial que fa l’article 120.4rt. CC (“Respecto de la 
madre, cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de 
nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Registro Civil.”) a favor del criteri tradicional de determinació de la maternitat pel 
fet del part: vegeu, entre d’altres, Francisco LLEDÓ YAGÜE, “Reflexiones 
personales en torno a la fecundación post mortem y la maternidad subrogada: el 
examen de algunos supuestos de la práctica jurídica”, a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), 
cit., (http://www.vlex.com/vid/376292), pp. 173-174; Beatriz VERDERA IZQUIERDO, 
“Anotaciones a la Ley de Reproducción Asistida”, AC Nº 10, 2007, pp. 1122-1123; 
i PANTALEÓN PRIETO, cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., p. 313. 
A la pràctica, aquest és el model que s’imposa a Espanya si, a més, tenim en 
compte la regla especial que en seu de maternitat subrogada, prohibida per 
l’article 10.1 LTRHA, estableix que la filiació es determinarà pel part (art. 10.2 
LTRHA). A Catalunya la qüestió és més clara, ja que a diferència del CC i de 
l’anterior Llei 7/1991, de 27 d’abril, de Filiacions (DOGC núm. 1441, 10.5.1991), 
l’article 87.2 CF conté una regla general que disposa expressament que “La 
filiació per naturalesa, en relació amb la mare, resulta del naixement; (...)”. La 
mateixa línia segueixen altres ordenaments fora d’Espanya. Així, la sec. 137b del 
Codi civil austríac, l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch vom 1.6.1811 (ABGB) 
idgF, també estableix que la maternitat es determinarà pel fet del part: vegeu 
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és l’adoptat per legislacions com la francesa i la italiana que, 
basades en el Codi civil napoleònic, segueixen un sistema de 
determinació de la maternitat més basat en la voluntat que en la 
veritat. Bèlgica també segueix aquest model, ja que la maternitat 
es determina per la menció obligatòria del nom de la mare en l’acta 
de naixement (art. 312 Codi Civil belga)356.  
 
La dissociació de la maternitat genètica i gestacional que les TRA 
fan possible, entra en conflicte en els ordenaments que segueixen 
el primer model357. A partir de la proliferació de les TRA i del 
reconeixement legal creixent de les parelles del mateix sexe, 

                                                                                                               
Marco NADEMLEINSKY, “Tensions between legal, biological and social conceptions 
of parentage. National Report for Austria”, a SCHWENZER, cit., pp. 29 i 34-35. En el 
mateix sentit, l’article 198 del Llibre 1r. del Codi Civil holandès només permet 
considerar mare legal a la dona que pareix o adopta el nen (“The mother of a child 
is the woman who gives birth to a child or who has adopted the child”): versió en 
anglès extreta d’Ian SUMNER and Hans WARENDORF, Family Law Legislation of the 
Netherlands. A translation including book 1 of the Dutch Civil Code, procedural 
and transitional provisions and private international law legislation, Antwerp – 
Oxford – New York, Intersentia, 2003, p. 89). Igualment, l’article 252.1r. del Codi 
civil suís (RS 210) només permet considerar mare legal a la que té el fill: 
referència extreta d’Andrea BÜCHLER, “Parentage in Swiss Law”, a SCHWENZER, 
cit., p. 345. I, finalment, la sec. 1591 del Codi civil alemany (BGB) també estableix 
que la mare d’un nen és la dona que hi ha donat a llum (LAMARCA, 2008, cit., p. 
376). Als EE.UU. el §7610 (a) del Cal. Fam. Code permet establir la relació entre 
el fill i la mare natural per la prova del naixement: “The parent and child 
relationship may be established as follows:(a) Between a child and the natural 
mother, it may be established by proof of her having given birth to the child, or 
under this part. (…)”.  

356 Segons Gerd VERSCHELDEN (“Filiation, adoption, autorité parentale et 
le droit aux relations personelles en Belgique anno 2007”, a SCHWENZER, cit., p. 
64) aquesta regla funciona essencialment com una presumpció de maternitat 
única, de manera que quan el naixement té lloc en el marc d’un projecte parental 
entre dues dones casades o que conviuen legalment, només una d’elles pot ser 
considerada mare sobre la base de la filiació originària.  

357 Com es desprèn de l’informe del CDBI Medically Assisted Procreation 
and the Protection of the Human Embryo. Comparative Study on the Situation in 
39 States (cit., pp. 111-112), en cas de dissociació de la maternitat en dues 
dones, com succeeix típicament en els casos de maternitat subrogada, 27 dels 39 
ordenaments enquestats respongueren que en cas de conflicte entre les dues 
dones calia considerar mare des del punt de vista legal la gestant, mentre que la 
resta no respongueren a l’enquesta. Per tant, la dona que aportà l’òvul o mare 
genètica no podia ser considerada legalment mare del nascut. En la data de 
publicació de l’informe, l’any 1998, només els EE.UU. respongueren que, 
excepcionalment, la dona que havia aportat l’òvul també podia ser considerada 
mare.  
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legislacions com l’espanyola han començat a admetre sota 
determinades condicions l’establiment de la doble maternitat a 
favor de la gestant i de la dona amb qui la primera realitza el 
projecte parental a partir de l’accés a les TRA.  
 
Les parelles de dues dones que recorren a les tècniques sempre 
necessitaran que un tercer aporti l’esperma358. Aquesta necessitat 
biològica no impedeix que, com és habitual, la pròpia gestant aporti 
els seus òvuls, que ho faci una dona aliena a la relació359 o, fins i 
tot, que les dues dones que formen la parella puguin participar 
activament en l’acte de la procreació, gestant una d’elles el 
preembrió o preembrions creats a partir d’un òvul o òvuls de l’altra i 
esperma de tercer360.   

                                                 

 358 Les noves possibilitats que brinden les TRA no deixen de sorprendre i 
obren nous debats bioètics i jurídics. En la premsa recent destaquen dos casos de 
transexuals que han aconseguit un embaràs. El primer cas és el protagonitzat per 
una parella de l’estat d’Oregon formada per una dona i un home transexual que, 
en mantenir intactes els òrgans genitals femenins, aconseguí gestar un bebè: “Un 
transexual logra quedarse embarazado en EE UU. Thomas Beatie decidió tener 
un hijo, por inseminación artificial, después de comprobar que su pareja no podía 
ser madre”, El País, 26.3.2008:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/transexual/varon/logra/quedarse/embaraz
ado/EE/UU/elpepusoc/20080326elpepusoc_13/Tes. A Espanya, un cas similar va 
saltar a la premsa el març de 2009. L’home transexual va poder ser inseminat 
artificialment perquè al seu DNI encara constava com a dona: “El primer 
transexual embarazado del Estado espera gemelos para septiembre”, La 
Vanguardia, 20.3.2009.  

359 Aquest serà un cas excepcional, ja que implica que cap de les dues 
dones que formen la parella pugui produir òvuls viables o que ambdues es neguin 
a aportar-los per alguna circumstància. Legislacions com la francesa (L. 2141-3 
CSP) o la inslandesa (art. 9 Reglament) exigeixen que les gàmetes procedeixin, 
com a mínim, d’una de les dues parts del projecte parental.  

360 Al respecte, en la legislació espanyola existeix un buit legal, ja que 
des de la introducció de l’apartat 3r. en l’article 7 LTRHA, que permet a les 
parelles casades de dues dones accedir a les TRA amb efectes per a ambdues 
respecte de la filiació del nen o nens que puguin néixer, la Llei no contempla 
aquesta possibilitat. És probable que moltes parelles de dues dones s’hi vulguin 
acollir, en tant que permet fer-les partícips de forma més activa del procés 
reproductiu. Davant el buit legal, el 4.12.2008 la CNRHA va emetre un informe no 
vinculant que autoritzava dues dones casades per tal de recórrer a la tècnica 
esmentada. L’informe no es troba publicat però se’n va fer ressò la premsa: 
Celeste LÓPEZ, “Vía libre para la donación de óvulos fecundados entre lesbianas. 
Dos mujeres podrán participar en la concepción de su hijo. El informe de la 
Comisión de Reproducción Asistida acaba así con un vacío legal”, 
lavanguardia.es, 16.12.2008:  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 187 

4.2. Matrimoni homosexual i reforma de la Llei 14/2 006 sobre 
Tècniques de Reproducció Humana Assistida  
 
A partir de l’any 2000, amb les primeres lleis autonòmiques que 
admetien l’adopció conjunta per parelles homosexuals es va 
començar a plantejar l’oportunitat de determinar la doble maternitat 
quan una parella de dues dones accedia a les TRA.  
 

La primera llei autonòmica en autoritzar l’adopció conjunta per 
parelles homosexuals va ser la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de 
Igualdad Jurídica de las parejas estables de la Comunidad Foral 
de Navarra (BON núm. 82, 7.7.2000), que va anar seguida de la 
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho 
del País Vasco (BOPV núm. 2003100, 23.5.2003)361; la Ley 
2/2004, de 3 mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 26 de 
marzo, relativa a parejas estables no casadas d’Aragó (BOA núm. 
54, 12.5.2004); la Llei catalana 3/2005, de 8 d’abril, de 
modificació del Codi de Família, la Llei d’Unions estables i el Codi 
de Successions (DOGC núm. 4366, 19.4.2005); i, finalment, la 
Ley 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC núm. 98, 24.5.2005).  
 

Aquestes primeres reformes legislatives van anar seguides de 
dues resolucions judicials que per la via de l’adopció van 
reconèixer com a mare legal a la companya de la mare biològica 
amb qui la darrera convivia amb caràcter estable. En ambdós 
casos els menors que la companya de la mare biològica pretenia 
adoptar havien estat concebuts durant la relació a partir d’òvuls de 
la gestant i esperma d’un tercer362:   

                                                                                                               
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20081216/53600403007/via-libre-
para-la-donacion-de-ovulos-fecundados-entre-lesbianas.html  

 361 L’article 8 de la Llei basca, que permetia adoptar de forma conjunta a 
les parelles del mateix sexe, va ser suspès de vigència i aplicació a partir de la 
interposició del recurs d’inconstitucionalitat (providència del TC de 7.8.2003). Per 
Interlocutòria de 18.12.2003, el TC acordà el manteniment de la suspensió de 
vigència. Per Acord del Consell de Ministres d’1.10.2004 es retirà el recurs 
d’inconstitucionalitat i s’acordà donar per dessistit l’Advocat de l’Estat i extingit el 
procés.  

362 Aquests casos són diferents d’aquells en què la doble maternitat 
deriva de l’adopció del fill que l’altra dona aporta d’una relació anterior. Al 
respecte, la Interlocutòria de l’AP de Guipúscoa, sec. 2a., de 13.5.2005 (AC 
2005/1390) desestimà el recurs interposat pel Ministeri Fiscal contra la 
Interlocutòria de 4.11.2004 del JPI núm. 2 d’Eibar que, en aplicació de l’article 8 
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La Interlocutòria del JPI núm. 3 de Pamplona, de 22.1.2004 (AC 
2004/164) acordà l’adopció de dues bessones a favor de la dona 
amb qui la mare biològica convivia des de feia més de set anys. 
Segons el Jutjat, l’adopció conjunta que permet l’article 8 de la 
Llei Foral 6/2000 a la parella estable homosexual no exclou 
l’adopció successiva. D’acord amb la jurisprudència menor, en 
aquests casos resulta d’aplicació analògica l’article 176.2. 2n. CC, 
que exclou la necessitat de proposta prèvia de l’entitat pública per 
adoptar en cas que l’adoptant sigui fill del “consort” de l’adoptant 
(FJ 3r.). El JPI estimà l’adopció valorant l’estabilitat de la parella, 
la idoneïtat de la sol·licitant per adoptar i, finalment, la necessitat 
de donar una resposta jurídica a una realitat que es manté des 
del naixement del menor (FJ 5è). La Interlocutòria del mateix 
Jutjat de 26.1.2005 (AC 2005/180) també acordà l’adopció d’un 
menor per part de la dona amb qui la mare biològica convivia des 
de feia més de deu anys (FJ 4rt.)363.   

 
Durant la tramitació de la LTRHA entrà en vigor la Ley 13/2005, de 
1 de julio, de modificación del Código Civil en materia de derecho a 
contraer matrimonio (BOE núm. 157, 2.7.2005), que legalitza el 
matrimoni entre persones del mateix sexe. En aquest moment, 
alguns autors ja van constatar la llacuna normativa existent en 
relació a la possibilitat de determinar la doble maternitat del nascut 
per mitjà de les TRA en el si d’una relació homosexual de dues 
dones, llacuna que no va ser integrada pel text finalment aprovat 
de la LTRHA. En el cas de dues dones casades, aquesta llacuna 
es podia integrar a partir de la D.A. 1a. de la Llei 13/2005, que en 
l’últim paràgraf de l’EM estableix que “Las disposiciones legales y 
reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se 
entenderán aplicables con independencia del sexo de sus 
integrantes”364.  

                                                                                                               
de la Llei de parelles de fet del País Basc de 2003, acordà constituir l’adopció de 
dos menors per la companya de la mare (FJ 2n.).  

363 Ambdues interlocutòries es van dictar quan es trobava pendent de 
resolució el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra tota la 
Llei Foral navarresa.  

364 Isabel ZURITA MARTÍN, “Reflexiones en torno a la determinación de la 
filiación derivada de la utilización de las técnicas de reproducción asistida por una 
pareja de mujeres”, La Ley núm. 6427, 22.2.2006, pp. 1-6. Segons l’autora, 
aquesta interpretació de la D.A. 1a. de la Llei 13/2005 no comprendria la possible 
extensió de l’article 8.2 a la companya estable de la mare. Atès que l’Esmena que 
proposava la reforma dels articles 48 i 49 de la LRC per possibilitar el 
reconeixement per determinar la filiació en les parelles del mateix sexe no va 
prosperar, l’única via que tindrien aquestes parelles perquè quedés determinada 
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Ja en vigor la LTRHA, la DA 1a. de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, 
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas (BOE núm. 65, 16.3.2007) va addicionar un 
tercer apartat a l’article 7 de la LTRHA que admet expressament la 
possibilitat de determinar la doble maternitat respecte de dues 
dones unides per vincle matrimonial365:  
 

“Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o 
de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el 
Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que 
consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se 
determine a su favor la filiación respecto del nacido”. 
 

D’acord amb la DF 1a. LTRHA, a Catalunya en principi no resulten 
aplicables els articles 7 a 10, dictats a l’empara de l’article 149.1.8 
CE. Per tant, mentre la legislació catalana no regulava aquest 
aspecte, l’aplicació de l’article 7.3 LTRHA era un punt controvertit, 
ja que l’article 92 CF únicament al·ludia al “consentiment exprés 
del marit”, i l’article 111.2 CF impedia al “pare” que havia consentit 
a la fecundació assistida impugnar la paternitat366. En l’actualitat, i 

                                                                                                               
la maternitat respecte de les dues dones seria recórrer a l’expedient de l’adopció. 
Vegeu també LACADENA, 2006, cit., p. 168; HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 2006, cit., pp. 7-8; i 
BERROCAL LANZAROT, segons qui en aquest moment l’adopció era l’única via per 
establir la filiació respecte de la dona casada o no amb la mare que accedia amb 
aquesta a les TRA: Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, “Análisis de la nueva Ley 
14/2006, de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. Una 
primera aproximación a su contenido”, Revista de la Escuela de Medicina Legal – 
Universidad Complutense de Madrid, Enero de 2007, pp. 58-62, a p. 54. 
Disponible en versió electrònica a:  
http://www.ucm.es/info/medlegal/revista/articulos_pdf/4_4_2007.pdf.  

365 VERDERA ha criticat la tècnica legislativa, en especial perquè la 
reforma afecta una Llei que no havia complert un any de vigència, perquè 
s’aprofita una Llei la relació de la qual amb la LTRHA és més aviat difusa i, 
finalment, perquè en la fase de tramitació parlamentària de la LTRHA es van 
ignorar les diverses esmenes que ja havien proposat modificar aquest aspecte 
substituint el terme “marit” de l’article 8 pel més neutre de “cònjuge”: VERDERA 

SERVER, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., pp. 215-217. 
LLOVERAS FERRER també denuncia que la Llei 3/2007 aprofita, de forma 
sorpresiva, per modificar dues lleis amb què no guarda relació aparent, com són 
la Llei del Registre Civil i, en especial, la LTRHA: Marc-Roger LLOVERAS FERRER, 
“Una ley civil para la transexualidad”, InDret 1/2008, pp. 14-15 
(http://www.indret.com/pdf/510_es.pdf).  

366 En contra de l’aplicació del precepte a Catalunya, VERDERA destaca 
que la Llei 3/2007 s’aprovà a partir de la competència estatal exclusiva en 
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als efectes del matrimoni homosexual que interessen en aquest 
apartat, la DF 3a. de la Llei del llibre quart inclou un 1r. apartat que 
canvia el terme “marit” de l’article 92.1 CF pel de “cònjuge”.  
 

La necessitat de regular la fecundació assistida de la dona 
casada amb una altra dona i el reconeixement de la doble 
maternitat respecte dels fills nascuts per fecundació assistida en 
el marc d’una relació estable homosexual de dues dones es va 
començar a prendre en consideració a Catalunya a partir de la 
proposta de l’Observatori de Dret Privat en l’Avantprojecte de Llei 
pel qual s’aprovava el llibre segon del CCCat relatiu a la persona i 
la família. El text afegia a les normes vigents que es refereixen al 
marit o a l’home que ha consentit a la fecundació (art. 92.1 i 97.1, 
respectivament, del CF), una referència a la dona cònjuge de la 
mare o a la dona que hi conviu en relació estable de parella367. 
Malgrat que l’Avantprojecte decaigué durant la legislatura anterior 
i, finalment, aquestes propostes s’han incorporat a la ja 
esmentada Llei del llibre quart del CCCat, relatiu a les 
successions, el Projecte de llei del llibre segon del CCCat, en 
fase de tramitació parlamentària, les manté.   

 
El següent organigrama representa la successió de normes que 
han influenciat la regulació de les TRA a l’estat espanyol, des de 
l’entrada en vigor de la LTRA (1988), fins a l’actualitat:  
 
 

                                                                                                               
l’ordenació dels Registres (art. 149.1.8 CE): VERDERA SERVER, cit., a COBACHO 

GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., pp. 215-217.  
367 Quant als fills nascuts per fecundació assistida de dona casada, 

l’article 235-8, paràgraf 1r. CCCat, substituïa el terme “marit” pel de “cònjuge”. En 
relació a la fecundació assistida de la dona, l’article 235-13, paràgraf 1r., establia 
que “Els fills nascuts de la fecundació assistida de la mare són fills de l’home o de 
la dona que l’ha consentida expressament en document estès davant d’un centre 
autoritzat o en document públic.”.  
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LTRA (35/1988)       

 
 
4.3. Forma d’establiment de la filiació materna der ivada de 
l’accés a la fecundació assistida  
 
La possibilitat d’establir la doble maternitat, que regula per primer 
cop l’article 7.3 LTRHA, consolida la voluntat, formalitzada a partir 
dels consentiments exigits legalment, com el criteri bàsic per a 
l’establiment de la filiació derivada de TRA. D’aquesta manera, si 
el fill neix de dona casada amb una altra dona sense que aquesta 
darrera hagi prestat el seu consentiment en els termes de l’article 
7.3, el nascut només podrà ser inscrit com a fill de la primera.  
 
A diferència del cas del marit o de l’home no casat amb la mare, en 
què és suficient el consentiment a la fecundació expressat en 
document sanitari, la cònjuge de la mare que també vol constar 
com a mare legal amb caràcter previ al naixement ha de 
manifestar aquesta voluntat davant de l’encarregat del RC. A 
Catalunya, la nova Llei del llibre quart del CCCat, relatiu a les 
successions, agilitza aquest procés, ja que no exigeix declaració 
registral. La ja mencionada DF 3a. de la Llei del llibre quart del 
CCCat. modifica els articles 92.1 i 97.1 CF i, entre d’altres 
reformes, permet que una dona pugui consentir a la fecundació 
assistida de la mare als efectes que es determini la filiació al seu 
favor. El legislador català simplifica els requisits d’expressió del 

 
 

Règims de referència:   
 

    LTRA (35/1988) 

  Llei 13/2005 

    LTRHA (14/2006) 

    Llei 3/2007 
 

 
LTRHA                     

               (14/2006) 

 
Llei 3/2007: 
art. 7.3 LTRHA  Llei  13/2005 
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consentiment, en acceptar el consentiment expressat en document 
estès davant d’un centre autoritzat o en document públic. Per 
document estès davant d’un centre autoritzat s’ha d’entendre el 
document de CI previ a la tècnica concreta i signat per les dues 
parts del projecte parental en un centre de reproducció assistida.  
 
En relació a la mesura introduïda pel legislador català mitjançant la 
DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat, té un gran interès la 
lectura de l’EM del Projecte de llei del llibre segon del CCCat. Tot i 
l’aprovació final d’aquesta reforma en la Llei del llibre quart, a partir 
de les reclamacions de diversos col·lectius per tal d’accelerar el 
procés, la mesura ja es contenia en l’Avantprojecte de llei del llibre 
segon de 2006, el text del qual ha passat gairebé íntegre al 
Projecte de llei del llibre segon del CCCat, en fase de tramitació 
parlamentària. L’EM de l’esmentat Projecte, que encara manté la 
mesura, justifica l’assimilació dels requisits de formalització del 
consentiment per a les parelles heterosexuals i homosexuals en 
els termes següents: 
 

“(...) Evidentment, la maternitat derivada del mer consentiment 
per a la procreació assistida de la seva esposa o companya no és 
una maternitat biològica, per naturalesa, sinó una relació jurídica 
purament legal. Tanmateix, això no és cap novetat en el nostre 
ordenament jurídic. Es dóna en la paternitat de l’home, casat o 
no, que presta el seu consentiment per a la procreació assistida 
de la seva esposa o parella estable. Per aquest motiu, s’ha cregut 
oportú no incorporar una nova categoria jurídica per a aquest 
tipus de filiació i s’ha optat per assimilar-la, quant al tractament 
legal, a la paternitat de l’home que consent la fecundació 
assistida, atès que en ambdues el títol d’atribució és el 
consentiment i no la relació biològica. (...)”.  

 
Excepte pel seu caràcter previ al naixement, el consentiment de 
l’article 7.3 LTRHA s’aproxima al que regulen els articles 118 i 
120.1r. CC per a la determinació de la filiació per naturalesa368. 
L’article 118 permet inscriure la filiació matrimonial quan no opera 

                                                 
368 Article 118 CC: “Aún faltando la presunción de paternidad del marido 

por causa de la separación legal o de hecho de los cónyuges, podrá inscribirse la 
filiación como matrimonial si concurre el consentimiento de ambos.”; i article 120 
CC: “La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente: 1. Por el 
reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro 
documento público. (…)”. 
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la presumpció de paternitat matrimonial per existir separació legal 
o de fet, sempre que concorri el consentiment d’ambdós esposos. 
Per la seva banda, l’article 120.1r., en els mateixos termes que 
l’article 93.1 a) CF, possibilita que la filiació no matrimonial quedi 
determinada legalment pel reconeixement davant de l’encarregat 
del RC, en testament o en altre document públic. En tots aquests 
casos, inclosa la novetat introduïda per la Llei catalana del llibre 
quart del CCCat, el consentiment és l’element essencial que 
permet establir la filiació, ja que no opera cap tipus de presumpció.  
 
La impossibilitat d’impugnar la filiació matrimonial prèviament 
consentida només es reconeix expressament respecte dels 
membres del matrimoni heterosexual que van consentir a la 
fecundació heteròloga (art. 8.1 LTRHA). L’article 8.1 se segueix 
expressant en la terminologia anterior a la reforma perquè l’article 
7.3 es va addicionar a la LTRHA amb posterioritat. Ara bé, si la 
dona cònjuge va consentir en els termes de l’article 7.3 LTRHA 
aquest acte tindrà els mateixos efectes irrevocables que l’article 
8.1 LTRHA atribueix al consentiment de la “dona progenitora” i del 
“marit”369.  
 
Els quadres següents delimiten els efectes del consentiment de la 
parella de la receptora, en funció del dret aplicable i de si l’accés a 
les TRA té lloc en el context d’un matrimoni heterosexual o 
homosexual:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
369 En relació a la LTRHA, així ho entén SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO 

GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO (Coord.), cit., p. 208.  
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EFECTES DEL CONSENTIMENT  

EN ELS TERRITORIS SENSE LEGISLACIÓ PRÒPIA  
 

 
 

ACCÉS A LES TRA 
 

 
 

FILIACIÓ QUE EN DERIVA 
 

 
 
 
 
 
 

MATRIMONI 
HETEROSEXUAL 

 

 
 
 
 
Art. 6.3 LTRHA � 
També implica 
consentiment a la filiació  
 

 
En absència del 
consentiment de l’art. 
6.3 LTRHA, la filiació es 
determina de forma 
automàtica per la 
remissió de l’art. 7.1 CC 
a les “lleis civils” � 
presumpció de 
paternitat matrimonial 
(art. 116 CC)  
 

 
 
 

MATRIMONI ENTRE 
DUES DONES 

 

 
 
No es regula 
expressament 
 

 
Art. 7.3 LTRHA � 
Manifestació anterior al 
naixement davant de 
l’Encarregat del RC  
 
 

 
 

 
 

EFECTES DEL CONSENTIMENT EN EL DRET CIVIL 
CATALÀ 

 
 
 

ACCÉS A LES TRA 
 

 
 

FILIACIÓ QUE EN DERIVA 
 

 
 

MATRIMONI 
HETEROSEXUAL 

 

 
 

Art. 6.3 LTRHA –  
Art. 92.1 CF 

 

 
 

Art. 92.1 CF 

 
MATRIMONI ENTRE 

DUES DONES 

 
Art. 97.1 CF* 

 
Art. 97.1 CF* 

 
 

 
* A partir de la reforma introduïda per la DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat, 
que permet expressar el consentiment en “document estès davant d’un centre 
autoritzat”.  
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4.4. Qüestions que planteja l’admissió de la doble maternitat 
en la Llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció H umana 
Assistida 
 
4.4.1. Consolidació d’una tercera forma de filiació  
 
La introducció de l’article 7.3 LTRHA per la Llei 3/2007 dóna un 
pas endavant en la consolidació del caràcter de “ficció jurídica” 
inherent a la filiació derivada de fecundació assistida heteròloga370. 
El precepte reforça les teories favorables a la primacia de la 
voluntat, exterioritzada a través dels consentiments que requereix 
la llei, com a criteri bàsic per a determinar la filiació que pot derivar 
de l’accés a les TRA371.  
 
L’article 7.3 constitueix el cas més evident de dissociació entre 
filiació jurídica i biològica en la LTRHA. En permetre determinar la 
filiació respecte de dues persones que no poden ostentar al mateix 
temps cap vincle genètic amb el concebut, el precepte consolida el 
consentiment com a criteri autònom per determinar la filiació 

                                                 
370 A partir d’una anàlisi antropològica de les diferents concepcions de la 

paternitat en el context de les TRA, CANNELL qualifica el reconeixement d’efectes 
legals a la fecundació heteròloga de “mentida jurídica” o “ficció tolerada”: vegeu 
Fenella CANNELL, “Concepts of Parenthood: The Warnock Report, the Gillick 
Debate, and Modern Myths”, American Ethnologist, Vol. 17, No. 4, (Nov. 1990), 
pp. 667-686; p. 673. En el mateix sentit s’expressa Susan Frelich APPLETON, 
“Presuming Women: Revisiting the Presumption of Legitimacy in the Same-Sex 
Couples Era”, 86 B.U.L. Rev. 227, 2006, p. 230.  

371 Entre els autors espanyols que es van manifestar a favor del principi 
de la voluntat en el context de les TRA, per sobre de la veritat biològica, ja abans 
de l’entrada en vigor de la LTRA destaquen: HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 1986, cit., pp. 
509-510; DELGADO ECHEVERRÍA, cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., 
cit., p. 227; MONTÉS PENADÉS, cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., 
cit., p. 176; BLASCO GASCÓ: “Técnicas de reproducción asistida...”, 1991, cit., p. 65; 
i “La Ley sobre técnicas de reproducción asistida...”, 1991, cit., p. 716. Vigent la 
LTRA s’hi han pronunciat també a favor ROCA I TRIAS, “Comentari a l’article 92 
CF”, cit., a EGEA – FERRER (Dirs.), cit., p. 439; i Francisco RIVERO HERNÁNDEZ, Las 
acciones de filiación en el Código de Familia catalán, Barcelona, Atelier, 2001. 
Després de la introducció de l’article 7.3, en el mateix sentit vegeu Antonia NIETO 

ALONSO, “El principio de prevalencia de la verdad biológica en materia de filiación 
y su superación en el ámbito de la reproducción humana asistida”, a DÍAZ 

MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 57 (http://vlex.com/vid/376287); VERDERA SERVER, cit., a 
COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., pp. 225 i ss.; i GARRIGA GORINA, cit., 
2008, pp. 11-12.  
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derivada de les TRA372. La forma de determinació de la maternitat 
que permet l’article 7.3, la declaració davant de l’Encarregat del 
RC abans del naixement, s’explica perquè en tant que la maternitat 
per naturalesa de dues dones és impossible, no hi ha inconvenient 
en què consti l’origen de la filiació en el Registre373.  

 
El fet que en l’article 7.3 LTRHA operi la mateixa “ficció jurídica” 
que en l’atribució de la paternitat derivada de fecundació 
heteròloga en el marc d’una relació heterosexual, permet 
qüestionar la diferència de requisits que la LTRHA imposa per tal 
de determinar la maternitat respecte de la dona cònjuge de la mare 
i respecte del marit que va consentir a la paternitat derivada de 
fecundació heteròloga. El legislador català, aprofitant la tramitació 
de la Llei per la qual s’aprovà el llibre quart del CCCat, imposà 
requisits idèntics per tal de determinar la filiació en aquests casos, 
amb independència que la persona que consent a la fecundació 
assistida de la mare sigui un home o una dona.  
 
La paternitat establerta pel joc de la presumpció legal en el si dels 
matrimonis heterosexuals esdevé inimpugnable un cop el marit va 
consentir a la fecundació heteròloga (art. 8.1 LTRHA). En aquest 
cas, la paternitat s’atribueix al cònjuge de la mare a partir d’una 
ficció jurídica, la mateixa que permet considerar mare la dona 
cònjuge de la receptora que va prestar el seu consentiment en els 
termes de l’article 7.3 LTRHA o, si resulta d’aplicació el dret civil 
català, dels articles 92.1 i 97.1 CF.  
 
Com reflecteix el quadre següent, en ambdós casos el criteri que 
permet determinar la filiació amb caràcter inimpugnable és el 
consentiment:  
 
 

                                                 
372 Com assenyala la DGRN en la comentada Resolució de 18.2.2009 

per reforçar els arguments favorables a la inscripció de la filiació de bessons a 
favor de dos homes espanyols que van recórrer a la gestació de substitució als 
EE.UU., “(...) en el Derecho español, la filiación natural no se determina 
necesariamente por el hecho de la “vinculación genética” entre los sujetos 
implicados, como se deduce del antes citado article 7.3 de la Ley 14/2006 (...)” 
(FJ 5è).  

373 GARRIGA GORINA, 2008, cit., p. 10.  
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RELACIÓ EN QUÈ ES 

BASA  
LA FILIACIÓ 

 
FONAMENT DE 

L’ESTABLIMENT DE LA 
FILIACIÓ 

 
 

 
MATRIMONI 

HETEROSEXUAL 
(FECUNDACIÓ 
HOMÒLOGA) 

 
 

 
 
MATRIMONI 
(Presumpció de 
paternitat*) 

 
 
GENÈTIC + 
CONSENSUAL 

 
 

MATRIMONI 
HETEROSEXUAL 

(FECUNDACIÓ 
HETERÒLOGA) 

 
 

 
 
MATRIMONI 
(Presumpció de 
paternitat*) 

 
 
CONSENSUAL 

 
 

MATRIMONI 
HOMOSEXUAL  

DE DUES DONES 
 

 
 
MATRIMONI 

 
 
CONSENSUAL 
 

 
* En absència de consentiment o quan aquest no compleix els requisits legalment 
establerts, la paternitat en principi igualment s’atribueix al marit. 
 
Per tal d’atribuir la filiació, en la fecundació heteròloga la voluntat 
s’ha d’expressar a través dels consentiments exigits legalment, ja 
que del contrari no hi ha fonament per atribuir amb caràcter 
definitiu l’estatus legal de pare o mare a l’home o la dona que no té 
un vincle genètic amb el nascut. Això no implica que en absència 
de consentiment mai es pugui garantir al progenitor no biològic un 
estatus legal respecte del nascut, ja que mentre no s’impugni la 
paternitat, en els matrimonis heterosexuals es presumeix que el 
marit de la mare és el pare legal. En els matrimonis de dues dones 
aquesta presumpció no opera. Ara bé, un cop la dona consent a la 
maternitat d’acord amb els requisits de l’article 7.3 LTRHA o de 
l’article 92.1 CF, el valor del consentiment és idèntic al del marit i, 
per tant, la filiació també esdevé inimpugnable374.  

                                                 
374 La tècnica legislativa emprada és criticable. L’article 7.1 remet a les 

lleis civils per tal de regular la filiació dels nascuts mitjançant les TRA “a salvo de 
las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos.”. La salvetat en 
principi no exclouria el propi article 7.3 de la remissió general a la legislació civil, 
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Per tant, amb independència que l’accés a la fecundació 
heteròloga es produeixi en el marc d’una relació heterosexual o 
homosexual, el caràcter merament jurídic de la filiació que en 
deriva la configura com una institució purament formal, més 
propera a la filiació adoptiva que a la filiació per naturalesa. Per 
aquest motiu, alguns autors l’han considerada una categoria 
intermèdia entre la filiació per naturalesa i la derivada de 
l’adopció375 o, fins i tot, una tercera forma filiació376.  
 
Malgrat l’anterior, ni el CC ni el CF atorguen autonomia a la filiació 
derivada de TRA377.  
 

L’article 87.1 CF, en termes similars a l’article 108.1 CC, 
assenyala que “La filiació pot tenir lloc per naturalesa o adopció”. 
A diferència del CC, que no esmenta la filiació derivada de 
l’aplicació de TRA, el CF sí que la regula però la integra 

                                                                                                               
quan sabem que a Catalunya s’apliquen en la matèria els articles 92.1 i 97.1 CF 
en la nova redacció donada per la DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat. Els 
tres articles respecte dels quals no opera la remissió a la legislació civil fan 
referència a la determinació legal de la filiació quan la fecundació té lloc amb 
contribució de donant o donants (art. 8), a la fecundació “post mortem” (art. 9) i a 
la maternitat subrogada (art. 10).   

375 Com en l’adopció, el fonament de la paternitat és la voluntat 
manifestada a partir dels consentiments requerits legalment. Ara bé, a diferència 
de l’adopció es tracta ara de consentiments previs al naixement: GARRIGA GORINA, 
2008, cit., p. 10. RIVERO HERNÁNDEZ qualifica de “tertium genus” la filiació derivada 
de fecundació assistida: “Los reconocimientos de complacencia (con ocasión de 
unas sentencias recientes”, ADC, 2005, pp. 1072 i 1089; i “La investigación de la 
mera relación biológica en la filiación derivada de la fecundación artificial”, a 
VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 156-157. En sentit similar s’ha 
pronunciat més recentment NIETO ALONSO, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 
55.  

376 DELGADO ECHEVERRÍA, cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo 
XX..., cit., p. 227; RIVERO HERNÁNDEZ, 2005, cit., pp. 1072 i 1089; i 1988, cit., a 
VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 156-157. Recentment, vegeu 
LAMM, El elemento volitivo..., cit., pp. 19-20. Ja abans de l’entrada en vigor de la 
LTRA MONTÉS PENADÉS s’havia pronunciat en aquest sentit, en admetre “La 
necesidad de limitar la libre investigación en los supuestos de IAD y FIV a través 
de un nuevo valor del consentimiento, así como a través del establecimiento del 
secreto y del anonimato del donante (...)”: MONTÉS PENADÉS, cit., a VV.AA., La 
filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 190-191.  

377 Dels textos legislatius estudiats, el Code civil du Qúebec (1991) és 
l’únic que regula separadament les tres formes de filiació. El seu Títol segon, en 
regular la filiació, separa expressament la filiació natural (Cap. I: “De la filiation par 
le sang”) de la filiació dels nascuts per TRA (Cap. I.1: “De la filiation des enfants 
nés d'une procréation assistée”) i l’adopció (Cap. II: “De l’adoption”).  
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expressament dins la categoria de la filiació per naturalesa. 
Aquesta sistemàtica obeeix més a raons formals o estructurals 
que a raons substantives378, ja que en realitat les normes del CF 
sobre determinació de la filiació derivada de l’aplicació de TRA no 
acaben d’encaixar amb alguns dels principis de la filiació per 
naturalesa, com la veritat biològica i la indisponibilitat de l’estat 
civil. 

 
A diferència del CF i d’altres legislacions europees com el Codi 
civil francès, el CC espanyol ni tan sols fa una referència 
expressa a les TRA en regular les accions de filiació. És per això 
que alguns autors consideren necessària una major coordinació 
amb les regles de la LTRHA. A aquests efectes, proposen que 
l’article 108 inclogui la filiació dels nascuts a través de les TRA379, 
i que l’article 113 CC inclogui els consentiments a l’aplicació de 
les TRA entre les diferents formes d’acreditar la filiació380.  

 
Aquesta situació canviarà a Catalunya si prospera el Projecte de 
llei del llibre segon del CCCat. Malgrat que el Projecte segueix 
mantenint la classificació bipartita de la filiació (l’article 235-1 
disposa que “La filiació pot tenir lloc per naturalesa o per 
adopció”), configura el consentiment a la fecundació assistida 
com un nou mecanisme per al seu establiment. Atès que les 
reformes proposades pel Projecte, algunes de les quals ja han 
estat introduïdes per la DF 3a. de la Llei del llibre quart, afecten 
els mitjans de determinació de la filiació, l’article 235-3 estableix 
que la filiació per naturalesa, en relació amb el pare i la mare es 
pot establir, entre d’altres mecanismes, pel consentiment a la 
fecundació assistida de la dona. En paraules del codificador 
català a l’EM del Projecte, “Com que la possibilitat que la mater-

                                                 
378 El Preàmbul del CF subratlla que s’han mantingut els principis rectors 

de la Llei catalana 7/1991, de 27 d’abril, de Filiacions, entre els quals cita 
expressament “la inclusió, dins la filiació per naturalesa, de la que deriva de les 
tècniques modernes de la fecundació assistida, compresa la fecundació post 
mortem.”. En efecte, la Llei catalana 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions ja vinculava 
la filiació natural i la derivada fecundació assistida, que només admetia en el si del 
matrimoni. La relació era tan estreta que la Llei regulava ambdues qüestions en els 
mateixos preceptes (art. 1 i 2). 

379 Vegeu NIETO ALONSO, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 55. Abans 
de l’entrada en vigor de la LTRA: MONTÉS PENADÉS, cit., a VV.AA., La filiación a 
finales del siglo XX..., cit., p. 197.  

380 VERDERA SERVER, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., 
p. 252; Rafael VERDERA SERVER, Determinación y acreditación de la filiación. En 
especial, el establecimiento jurídico de la paternidad del marido de la madre, J.M. 
Bosch, Barcelona, 1993, pp. 42 i ss.  
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nitat de l’esposa o companya que consent la fecundació assistida 
de la que serà la mare biològica quedi determinada directament 
afecta els mitjans de determinació de la filiació, ha calgut afegir el 
consentiment per a la procreació assistida a la llista de títols 
d’atribució de la filiació. (...)” (p. 22).  

 
4.4.2. El règim d’accés a la doble maternitat i la impossibilitat 
d’establir la doble paternitat  
 

En aquest apartat analitzo la resposta de la LTRHA als supòsits de 
doble maternitat, a partir de la introducció de l’article 7.3 per la Llei 
3/2007. El nou precepte porta a qüestionar la forma jurídica de 
donar resposta als anomenats supòsits de “maternitat conjunta” o 
“doble maternitat” derivada del recurs a les TRA. Abans de la seva 
introducció, malgrat la vigència de la Llei 13/2005 per la qual 
s’aprova el matrimoni homosexual, els articles 6 i 8 de la LTRHA 
discriminaven per omissió les parelles homosexuals, ja que la dona 
cònjuge o companya de la gestant únicament tenia la via, més 
feixuga i posterior al naixement, de l’adopció per tal de ser 
considerada mare des del punt de vista legal381.  
 
Amb la introducció de l’article 7.3 LTRHA la polèmica no ha 
desaparegut, ja que el precepte estableix un règim d’accés a la 
doble maternitat diferent de l’accés a la paternitat o maternitat 
derivada de l’ús de TRA per una parella heterosexual382. La 
prestació del consentiment per la dona cònjuge de la mare 
requereix un acte positiu que és diferent i més complex que el que 
la Llei exigeix al marit que vol que quedi determinada la seva 
paternitat respecte del nascut. Mentre que el marit pot consentir a 
què la paternitat es determini a favor seu en el mateix document 
sanitari (art. 6.3 LTRHA), i si no ho fa la filiació en quedarà 
inicialment determinada pel joc de la presumpció de paternitat 
matrimonial, la dona que pretén que la seva maternitat quedi 
determinada ho ha de fer constar davant de l’Encarregat del RC.                         
 

                                                 
381 Així ho posà de relleu durant la tramitació del Projecte de LTRHA, 

ZURITA, qui proposava reformar els arts. 6 i 8 de la LTRHA per incloure la 
possibilitat de determinar la filiació matrimonial o no matrimonial respecte de la 
dona cònjuge o companya de la receptora: ZURITA MARTÍN, cit., p. 4.  

382 SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO 
(Coord.), cit., p. 207.  
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La diferència de tracte encara s’accentua més si comparem el 
supòsit de l’article 7.3 LTRHA amb el de l’home no casat amb la 
receptora. En aquest darrer cas, l’article 8.2 LTRHA considera 
“escrito indubitado”, als efectes d’iniciar l’expedient registral regulat 
en l’article 49 LRC, el document estès en el centre sanitari 
consentint a la fecundació383.  
 
El punt de vista adoptat pel legislador català a partir de les 
reformes introduïdes en la DF 3a. de la Llei del llibre quart del 
CCCat també permet posar més en dubte la diferència de tracte 
que comporta l’article 7.3 LTRHA respecte dels matrimonis de 
dues dones. A Catalunya tot home o dona, amb independència del 
seu estat civil, pot consentir en document sanitari a la fecundació 
assistida de la mare, com es desprèn de l’al·lusió al “document 
estès davant d’un centre autoritzat” dels articles 92.1 i 97.1 CF.  
 
Més enllà d’aquestes crítiques, relatives a la forma de prestació del 
consentiment, i de les que formulo més endavant en relació a la 
desconsideració de les parelles no casades de dues dones per 
part del legislador estatal, la possibilitat legal que les parelles 
homosexuals de dues dones casades accedeixin a les TRA té 
difícil encaix amb la impossibilitat que hi accedeixin les parelles de 
dos homes casats. En conseqüència, a Espanya i als ordenaments 
que prohibeixen l’accés a la maternitat subrogada la doble filiació 
paterna només es podrà establir per la via de l’adopció.  
 
Malgrat la prohibició, una RDGRN ha reconegut la filiació inscrita a 
l’estranger a favor de dos homes que van accedir a la maternitat 
subrogada en un dels ordenaments que permeten la pràctica384. 
                                                 

383 El segon incís de l’article 49 de la Ley de 8 de junio de 1957, 
reguladora del Registro Civil estableix que “(…) Podrá inscribirse la filiación 
natural mediante expediente gubernativo aprobado por el juez de 1ª instancia, 
siempre que no hubiera oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada 
notificada personal y obligatoriamente, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias; 1. Cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en 
que expresamente reconozca la filiación. (…)”.   

384 Diversos ordenaments del nostre entorn sociocultural atorguen 
efectes als acords de maternitat subrogada sota determinades condicions, entre 
les quals és freqüent la prohibició de celebrar aquests contractes amb fins 
comercials i l’obligació de remunerar únicament les despeses originades: A 
Europa, aquest és el cas del Regne Unit i Grècia. El primer considera eficaços 
aquests acords des de la Surrogacy Arrangements Act (1985), i permet que una 
parella (cònjuges, parella registrada homosexual o parella estable heterosexual) 
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Aquest és el supòsit de fet de la RDGRN de 18.2.2009 (RJ 
2009\1735), que estimà el recurs interposat per uns esposos, dos 
homes de nacionalitat espanyola, contra la negativa de 
l’Encarregat del RC consular espanyol a Los Ángeles a inscriure 
com a fills seus els bessons nascuts l’octubre de 2008. Els nens 

                                                                                                               
pugui sol·licitar judicialment una “parental order” per a l’establiment de la doble la 
filiació respecte del nen gestat a partir del recurs a una mare de lloguer al Regne 
Unit o a l’estranger [s. 54 HFEA (2008)]. A Grècia, des de l’aprovació de la Llei 
3089 de reproducció humana assistida de 2002 (Gaseta Oficial de la República 
Hel·lènica núm. 327, 23.12.2002), l’article 1458 del seu Codi Civil permet la 
subrogació gestacional sota determinades condicions, i l’article 1464 conté una 
presumpció de maternitat a favor de la dona que va obtenir autorització judicial 
per accedir a la maternitat subrogada.  
Els EE.UU., on la maternitat subrogada troba solucions diferents en funció dels 
estats, mereixen una menció especial. Els que l’admeten ho fan expressament en 
els propis estatuts, o bé a partir del case law, com és el cas de Califòrnia. Gairebé 
la meitat d’estats compten amb legislació al respecte, ja sigui permetent la 
subrogació [Nev. Rev. Stat. Ann. §127.287(5) (2000); Fla. Stat. §63.213], 
prohibint-la [Ky. Rev. Stat. Ann. §199.590(4) i N.Y. Dom. Rel. Law §§121-123] o 
atorgant-li efectes en determinades condicions [Ariz. Rev. Stat. Ann. §25-218; 
Utah Code Ann. §76-7-204; N.H. Rev. Stat. Ann. §199.590(4); i Va. Code Ann. 
§§20-158(D), 20-161(B)]. Així mateix, en nou estats, entre els quals destaquen 
Arkansas i Califòrnia, l’accés a la maternitat subrogada per parelles homosexuals 
és legal. Amb caràcter uniforme, l’article 8 UPA (2000), adoptada per nou estats a 
maig de 2009, també regula sota determinades condicions els acords 
gestacionals (“gestational agreements”) a les seccions 801 a 809.  
Per la seva banda, Canadà ofereix dins del seu territori una regulació variada de 
la maternitat subrogada, que s’explica pel caràcter federal de l’estat. Així, mentre 
que l’article 541 del Code civil du Qúebec (1991) declara nuls de ple dret els 
acords de maternitat subrogada, la legislació federal en matèria de TRA, la Loi sur 
la procréation médicalement assistée (2004), els atorga validesa si compleixen els 
requisits que imposa l’article 6. La maternitat subrogada no es troba entre la llista 
dels actes prohibits relacionats amb l’ús de les TRA que enumera l’article 5. 
D’acord amb l’article 6, per ser vàlids, aquests acords no poden comportar el 
pagament d’un preu a la mare subrogada, no se’n pot fer publicitat ni es pot 
actuar a través d’intermediaris, ni es pot induir una dona menor de 21 anys a 
actuar com a subrogada ni practicar-li les TRA a aquest efecte.  
Finalment, destaca el cas particular d’Israel, un dels primers països en sancionar 
legalment als acords de subrogació gestacional celebrats sota determinades 
condicions. El 1996, a partir de la polèmica suscitada per un conflicte sobre la 
disposició d’embrions que presento en el darrer capítol (Nahmani c. Nahmani), el 
Govern israelià aprovà la The Surrogate Mother Agreements (Approval of the 
Agreements and Status of the Child) Law 5746 – 1996. Font: Rhona SCHUZ, “The 
right to parenthood: surrogacy and frozen embryos”, a Andrew BAINHAM (Ed.), The 
International Survey of Family Law 1996, The Hague / Boston / London, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1998, pp. 237-256, a p. 239.  
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havien estat concebuts per una mare subrogada a Califòrnia, on 
van néixer385. 

 
En el certificat de naixement expedit a Califòrnia no constava la 
filiació materna, sinó únicament que els pares dels bessons eren 
els dos homes, en els termes de la legislació californiana (FJ 5è., 
ap. 5è.)386. L’Encarregat del Registre basà la negativa de la 
inscripció de la doble filiació paterna en el contingut material de 
l’article 10 LTRHA.  
 
La DGRN revoca la Interlocutòria de l’Encarregat del RC i 
considera inaplicable al cas l’article 10 LTRHA perquè la filiació 
dels menors ja s’havia determinat en un altre país. En paraules 
de la DGRN, en no tractar-se d’una qüestió de dret aplicable, sinó 
de determinar si la filiació establerta en virtut de certificació 
registral estrangera pot accedir al RC, la solució pot ser diferent 
que l’oferta per les normes jurídiques espanyoles (FJ 3r.). No 
obstant, l’argument de fons rellevant que porta a admetre la 
inscripció de la filiació contravenint una norma prohibitiva com és 
el vigent art. 10 LTRHA acaba sent l’interès superior dels menors, 
que pretén evitar la manca de filiació dels menors ja en territori 
espanyol (FJ 5è.).  
 

A partir de dues premisses certes la DGRN conclou que la 
prohibició dels contractes de maternitat subrogada comporta una 

                                                 
385 Emilio DE BENITO, “Justicia rectifica y acepta registrar a dos hijos de 'madre de 

alquiler'”, El País, 11.3.2009:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Justicia/rectifica/acepta/registrar/hijos/ma
dre/alquiler/elpepisoc/20090311elpepisoc_9/Tes. Abans que la Resolució es 
publiqués a les bases de dades, ja es podia trobar a la premsa:  
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200903/10/sociedad/20090310elpepus
oc_1_Pes_PDF.pdf 

386 Així, l’establiment de la filiació a favor de la parella comitent es porta a 
terme a partir de la sec. 7630 (f) Cal. Fam. Code, que permet a qualsevol persona 
que accedeix a les TRA iniciar un procediment judicial per tal d’establir la filiació 
que se’n pugui derivar d’acord amb la voluntat (“intention”) expressada en l’acord 
de reproducció assistida. En base a aquest precepte, els centres californians 
exigeixen que el certificat de naixement que reflecteix el nom de la parella 
comitent s’acompanyi d’una sentència d’un tribunal superior que estableixi la 
filiació a favor seu (es tracta del “pre-birth judgement” que regula la sec. 7633 Cal. 
Fam. Code). Un cop s’obté la sentència, el certificat de naixement s’ha de 
registrar a l’Oficina estatal dels registres vitals (The California Office of Vital 
Records) en el termini de 10 dies des del naixement, junt amb la sentència que 
els declara pares. Si manca la sentència, l’Oficina designarà a la mare subrogada 
com a mare legal i, si està casada, al seu marit, en virtut de la presumpció de 
paternitat matrimonial de la sec. 7611 Cal. Fam. Code.  
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discriminació en tant que impedeix l’accés a les TRA a les parelles 
homosexuals de dos homes:  
 

“(...) no permitir que la filiación de los nacidos conste en favor de 
dos varones resultaría discriminatorio por una razón de sexo, lo 
que está radicalmente prohibido por el art. 14 de la CE (...)” (FJ 
5è., ap. 2n.).  

 
Si bé és cert que la doble filiació paterna ja és possible en dret 
espanyol a partir de l’admissió de l’establiment de la filiació 
adoptiva a favor de dos homes (premissa 1), i que l’article 7.3 
LTRHA admet la doble filiació derivada de fecundació assistida a 
favor de dues dones casades (premissa 2), la conclusió de la 
DGRN resulta criticable per diverses raons. En primer lloc, 
l’equiparació amb les parelles de dues dones per considerar 
discriminatori que dos homes no puguin constar com a pares 
mitjançant l’accés a la maternitat subrogada és controvertida, ja 
que per raons biològiques les parelles de dues dones no 
necessiten recórrer a una tercera que porti a terme la gestació. En 
tractar-se d’una diferència biològica, la desigualtat de tracte estaria 
en principi justificada. En segon lloc, afirmar que l’article 10 LTRHA 
contradiu l’article 14 CE perquè impedeix l’accés a les TRA a les 
parelles de dos homes equival a dir que el citat article 10 és 
inconstitucional, quan no l’és387.  
 
La regulació de la maternitat subrogada a Espanya per tal que 
també se’n puguin beneficiar les parelles de dos homes requereix 
una argumentació més fonamentada que el simple recurs a l’article 
14 CE o a la dissociació entre la filiació legal i genètica que les 
TRA fan possible. La DGRN defuig la rigidesa de l’article 10 
LTRHA, que declara nuls de ple dret els contractes de maternitat 
subrogada, per donar resposta al cas concret. Aquesta 
interpretació del dret aplicable pot comportar una proliferació de 
casos similars. Per tant, caldrà veure què decideix la DGRN en 
aquests casos. A la vista del precedent analitzat, qualsevol 
resolució a un supòsit de fet similar que denegui la inscripció de la 
doble filiació paterna amb efectes a Espanya sí que constituirà una 
discriminació prohibida per l’ordenament jurídic. De moment, amb 

                                                 
387 En aquest mateix sentit, vegeu Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 

“Hijos made in California”, Aranzadi Civil núm. 3/2009 (Tribuna), pp. 1-2. 
Accessible a través de la base de dades Aranzadi-Westlaw (BIB 2009\411).  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 205 

la Resolució de 18.2.2009 la DGRN ha obert una via irregular per 
donar resposta a conductes prohibides per l’ordenament jurídic 
espanyol, que pot fomentar el desplaçament massiu de parelles 
d’homes espanyols cap a països que permeten la maternitat 
subrogada388.  
 
Malgrat que la RDGRN no es pot estendre més enllà del cas 
concret, sí que permet constatar les conseqüències de prohibir una 
pràctica a la qual els ciutadans espanyols tenen accés a través de 
l’anomenat “turisme reproductiu”389. La RDGRN aporta arguments 
que permeten posar sobre la taula la necessitat de modificar la 
regulació de la maternitat subrogada a Espanya. Les múltiples i 
variades respostes que ofereixen els ordenaments jurídics a la 
maternitat subrogada ja posen de relleu que la resposta no és 
unívoca ni senzilla390.  
 

                                                 
388 A finals de 2008, la premsa espanyola ja apuntà que parelles 

heterosexuals amb problemes per gestar i parelles homosexuals espanyoles 
viatjaven a l’estranger per accedir a lamaternitat subrogada, en la majoria de 
casos per mediació d’agències californianes. Vegeu Jaime PRATS, “Busco madre 
de alquiler... en el extranjero”, El País, 9.11.2008:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Busco/madre/alquiler/extranjero/elpepisoc
/20081109elpepisoc_1/Tes 

389 El turisme reproductiu (“fertility tourism”) té lloc quan individus infèrtils 
o parelles viatgen a l’estranger per tal d’obtenir tractament contra la infertilitat, tot i 
que també es pot donar en sentit invers, quan els individus infèrtils aconsegueixen 
importar els tercers necessaris per al tractament de la infertilitat. La definició del 
turisme reproductiu és, en qualsevol cas, difícil d’harmonitzar amb la idea de 
“turisme” com un viatge de plaer, tot i que guarda coherència amb la definició 
cada cop més utilitzada de turisme com a indústria, i esdevé una manifestació 
més del fenomen de la globalització. En últim terme, el turisme reproductiu actua 
com una vàlvula de seguretat moral, en tant que permet als parlaments nacionals 
expressar els sentiments locals reconeixent al mateix temps l’autonomia moral 
dels individus que no hi estan d’acord: STORROW, 2006, cit., pp. 300 i 305. Vegeu, 
en especial, l’anàlisi que fa l’autor del turisme reproductiu resultant de l’aprovació 
de lleis restrictives en matèria de fecundació assistida i de les conseqüències 
d’explotació que poden tenir aquestes lleis vers les dones d’ordenaments més 
oberts. En tant que el turisme reproductiu molts cops té lloc perquè determinades 
tècniques no són legals al propi país, l’autor el considera equiparable al turisme 
sexual i a l’adopció internacional.  

390 Esther FARNÓS AMORÓS, “Inscripció a Espanya de la filiació derivada 
de l'accés a la maternitat subrogada a Califòrnia. Qüestions que planteja la 
Resolució de la DGRN de 18 de febrer de 2009”, InDret 1/2010, pp. 1-25:  
http://www.indret.com/pdf/711_cat.pdf  
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4.4.3. Posició de la dona que conviu amb la recepto ra amb 
caràcter estable 
 
a) El buit legal de la Llei 14/2006 sobre Tècniques  de 
Reproducció Humana Assistida i la solució del Codi de 
Família 
 
Un cop la legislació espanyola ja ha reconegut que un fill pot tenir 
dues mares, a partir de l’admissió de l’adopció conjunta per 
parelles homosexuals i la posterior introducció de l’article 7.3 
LTRHA en relació a les parelles de dues dones casades que 
recorren a les TRA, es qüestiona si la maternitat dels nascuts 
durant la convivència estable de dues dones es pot atribuir a 
ambdues pel consentiment d’una a la fecundació de l’altra abans 
del naixement. La circumstància que la LTRHA només permet 
l’accés a les TRA, amb efectes en la determinació de la filiació, a 
les parelles de dues dones que hagin contret matrimoni permet 
qüestionar si la norma discrimina les convivents homosexuals 
respecte dels convivents heterosexuals391.  
 
El contingut de l’article 7.3 LTRHA reprodueix la duplicitat que s’ha 
vingut observant en algunes CC.AA. en relació amb l’adopció. La 
reforma introduïda per la Llei 13/2005 per la qual s’aprova el 
matrimoni homosexual va afectar el règim de l’adopció sense 
gairebé modificar els articles que la regulen. Amb això, els 
matrimonis entre persones del mateix sexe poden adoptar però no 
ho poden fer les parelles estables en les CC.AA. que no els ho 
permeten expressament392. Per tant, el buit legislatiu que 
representa l’article 7.3 respecte de les dones no casades afecta 
especialment les unions estables de dues dones amb veïnatge civil 
d’alguna comunitat que no admet l’adopció per parelles 

                                                 
391 M.ª Isabel DE LA IGLESIA MONJE, “Novedades en torno a la filiación, el 

consentimiento y la reproducción asistida en el supuesto de matrimonio de 
parejas homosexuales femeninas”, a Javier GÓMEZ GÁLLIGO (Coord.), Homenaje al 
Profesor Manuel Cuadrado Iglesias, Vol. I, Registradores de España – Thomson–
Civitas, 2008, pp. 471-489, a pp. 481-482.   

392 L’adopció per parelles heterosexuals sí que està admesa a nivell 
estatal i es regula fora de l’articulat del CC, en la DA 3a. de la Ley 21/1987, de 11 
de noviembre, de modificación del código civil y la ley de enjuiciamiento civil en 
materia de adopción y otras formas de protección de menores (BOE núm. 275, 
17.11.1987), que permet l’adopció “al hombre y la mujer integrantes de una pareja 
unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal”. 
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homosexuals, que no tenen cap alternativa perquè consti a favor 
de les dues la filiació del nascut per mitjà de TRA393.  
 
Davant de la llacuna existent durant la tramitació del Projecte de 
LTRHA, ja en vigor la Llei 13/2005, la DGRN impedí que la dona 
que convivia amb la receptora de les TRA, l’única que constava 
com a mare d’una menor, pogués prestar el seu consentiment als 
efectes d’inscripció de la maternitat posterior al naixement. La 
RDGRN de 5.6.2006 (JUR 2007/130356) denegà la inscripció en 
base al caràcter únic de la maternitat en dret espanyol. En aquell 
moment encara no s’havia introduït l’article 7.3 LTRHA i, per tant, 
la LTRHA ni tan sols contemplava la possibilitat de la determinació 
de la doble maternitat respecte de dues dones casades.  
 

La Resolució té origen en el recurs interposat per dues convivents 
contra la denegació pel Jutge encarregat del Registre Civil de 
Barcelona de la inscripció de la filla biològica d’una d’elles com a 
filla no matrimonial de l’altra. La sol·licitud es basava en què la 
nena havia estat concebuda durant la relació mitjançant 
inseminació artificial consentida per la companya de la mare 
biològica. Les promotores també argumentaven que l’ordenament 
jurídic admetia la determinació de la filiació derivada de 
fecundació heteròloga respecte de l’home convivent amb la mare, 
sense necessitat de recórrer a l’adopció. La DGRN desestima el 
recurs en base al caràcter únic de la maternitat en dret espanyol, 
que exigeix que aquesta només es pugui determinar per 
naturalesa –el que deriva del naixement- o per l’adopció (FJ 2n.). 
A més, rebutja l’analogia amb la norma del CF que permet 
determinar la paternitat de l’home que ha consentit a la 
fecundació heteròloga de la mare (art. 97.1), ja que aquesta 
“ficció legal” només es tolera respecte del marit o de l’home 
convivent amb la mare (FJ 5è.). 

 
A partir de la possibilitat que introdueix l’article 7.3 LTRHA 
respecte de les dones casades persisteix el dubte de si la DGRN 
estendrà l’opció a les dones que conviuen en relació estable. Fins 
el moment, no consta que s’hagi interposat cap recurs en aquest 
sentit. Un cop la legislació ha admès la doble maternitat, la 
possibilitat de determinar-la a favor de la dona que conviu amb la 
mare seria coherent amb l’article 8.2 LTRHA, que permet 

                                                 
393 SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO 

(Coord.), cit., p. 207.  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 208 

l’establiment de la paternitat derivada de fecundació heteròloga 
respecte de l’home no casat amb la mare394. La mesura també 
s’alinearia amb la possibilitat de determinar la doble filiació a favor 
de les parelles homosexuals, admesa des del reconeixement de 
l’adopció conjunta pels cònjuges homosexuals amb l’entrada en 
vigor de la Llei 13/2005 per la qual s’aprova el matrimoni 
homosexual i, en especial, des de l’opció que ofereixen CC.AA. 
com Catalunya, País Basc i Navarra als convivents homosexuals 
de determinar la doble maternitat o paternitat per la via de 
l’adopció conjunta.  
 
En legitimar allò que en alguns casos ja és una situació de fet, la 
mesura repercutiria en últim terme en interès del menor. A part de 
certs beneficis de tipus pràctic, com la possibilitat que els dos 
membres de la parella gaudissin del permís per naixement de fill i 
poguessin acollir-se a la baixa compartida per maternitat, el 
principal benefici associat a no haver de recórrer a l’adopció 
consisteix en què el nasciturus o el ja nascut no queda desprotegit 
jurídicament mentre no es constitueix l’adopció. Aquest aspecte és 
rellevant, p.e. a efectes successoris, si mor la parella de la mare en 
aquest ínterim. De la mateixa manera, si la gestant mor durant el 
part o just després del naixement, la parella convivent ja gaudiria 
de l’estatus legal de mare. A més, des del punt de vista pràctic, 
l’establiment de la maternitat mitjançant la prestació del 
consentiment previ al naixement evita haver de recórrer al 
procediment més costós en termes emocionals, econòmics i 
temporals, com és l’adopció.  
 
A Catalunya, aquestes propostes van ser finalment introduïdes en 
el CF per la DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat, relatiu a les 
successions. Pel que aquí interessa, el seu apartat segon modifica 
l’article 97.1 CF i substitueix l’atribució de la filiació a “l’home que 
l’ha consentida prèviament en document públic” per l’atribució a 
“l’home o la dona que l’ha consentida expressament en document 
estès davant d’un centre autoritzat o en document públic”.  
 

L’Observatori de Dret Privat de Catalunya prengué en 
consideració aquestes propostes en el marc dels treballs 

                                                 
394 A favor d’aquesta extensió: ZURITA MARTÍN, cit., pp. 1, 3, 5; VERDERA 

SERVER, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, 2007, cit., pp. 263, 280 i 
ss. En contra: LAMM, El elemento volitivo..., cit., pp. 173-176.  
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d’harmonització i actualització del CF per a la seva integració en 
el llibre segon del CCCat, les quals van passar amb algunes 
modificacions al Projecte de llei del llibre segon del CCCat, ara en 
fase de tramitació parlamentària. El text canvia les normes 
anteriors del CF, que tan sols es referien al marit o a l’home que 
consentí a la fecundació, per una referència neutra al “cònjuge” 
(art. 235-8 CCCat) i a “l’home” o “la dona” (art. 235-13 CCCat) 
que va prestar el seu consentiment en els termes legals.  

 
b) Solucions en el dret comparat  
 
b1) Bèlgica: possibilitat d’accés a les tècniques d e 
reproducció assistida sense efectes en matèria de f iliació  
 
Poc després que a Espanya s’admetés l’establiment de la doble 
filiació materna derivada de l’accés a les TRA per una parella de 
dues dones casades, a Bèlgica la Loi du 6 juillet 2007 relative à la 
procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gametes (Moniteur belge, 17 
Juillet 2007) amplià l’accés a les TRA a les dones soles i a les 
parelles de dues dones, amb independència del seu estat civil. 
Aquesta aproximació és coherent amb la possibilitat d’adoptar que 
reconeix a les persones soles i a les parelles del mateix sexe 
l’article 343 del Codi Civil belga395.  
 
Ara bé, cal precisar que la mesura introduïda per la Llei belga es 
caracteritza pel seu caràcter limitat, ja que la necessitat que els 
centres atenguin les demandes de procreació formulades per una 
parella de dues dones no s’ha acompanyat de cap reforma en 
matèria de filiació. En conseqüència, l’establiment de la maternitat 
respecte de la gestant s’ha de portar a terme per aplicació del 
precepte general de l’article 312 CCB, que considera mare a la que 
dóna a llum, mentre que la seva cònjuge o companya, coactora del 
projecte parental, no es podrà beneficiar ni de l’aplicació de la 
presumpció de paternitat de l’article 315 CCB, ni de la possibilitat 
de reconeixement o reclamació judicial de la filiació (art. 313-314 
CCB). A més, en existir una mare legal (la gestant), la segona 

                                                 
395 DERÈSE i WILLEMS, cit., pp. 303-304. Els autors qüestionen, però, que 

en el cas d’accés a les TRA aquestes persones no s’han de sotmetre a cap 
requisit d’idoneïtat, com també l’absència de reconeixement legal de la maternitat 
subrogada per tal de poder atendre les demandes d’homes sols i parelles de dos 
homes.  
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dona no pot recórrer al reconeixement corroborat per la possessió 
d’estat, que exclou tota acció d’impugnació (art. 330.1.1r. CCB), i 
que des del 2007 és una via que permet regularitzar la maternitat 
de substitució a Bèlgica, a la qual es recorre amb certa freqüència 
a partir de la possibilitat legal del part anònim396.  
 
En conseqüència, la cònjuge o companya de la mare que també 
vol constar com a tal només disposa de la via de l’adopció (art. 343 
i ss. CCB). En ser una mesura que es tramita amb posterioritat al 
naixement, l’adopció pot no haver-se formalitzat un cop ha sorgit la 
crisi de parella. D’altra banda, l’adopció promoguda per la cònjuge 
o companya sempre es pot veure obstaculitzada per la manca de 
consentiment de la dona que consta com a mare a efectes legals.    
 
b2) Holanda: l’atribució de responsabilitat parenta l 
 
Com succeïa al Regne Unit abans de l’entrada en vigor de la 
HFEA (2008), a Holanda és impossible atorgar l’estatus de pare o 
mare legal a la parella del mateix sexe del pare o la mare abans 
del naixement. La relació afectiva entre el pare o la mare legal i la 
persona que pretén constar i actuar com a tal només és rellevant 
per determinar la relació jurídica amb el nascut en les parelles 
heterosexuals. D’altra banda, el consentiment del pare o la mare 
legal, decisiu per determinar la filiació en les unions heterosexuals, 
és irrellevant en aquests casos.  
 
L’anterior determina que l’adopció hagi estat l’única alternativa per 
adquirir l’estatus legal de pare o mare del fill de l’altre. L’absència 
d’una presumpció equivalent a la de paternitat matrimonial 
respecte dels nascuts en el marc d’una relació de dues dones, 
determina que si una dona vol constar com a mare del fill de la 
seva parella a efectes legals hagi de recórrer a l’adopció397. Més 
enllà del recurs a l’adopció, la responsabilitat parental és una via 
que permet aconseguir cert reconeixement legal respecte dels fills 
de l’altre. Ara bé, aquest reconeixement mai equival a la paternitat 
legal, sinó que es una forma de paternitat social basada en la 
voluntat, i que té un fonament anterior o posterior a la concepció.  
 
                                                 

396 PINTENS, cit., p. 10.  
397 Machteld VONK, “Parent-Child Relationships in Dutch Family Law”, a 

SCHWENZER, cit., p. 283.  
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La parella de la mare pot obtenir automàticament responsabilitat 
parental respecte del nascut si forma part d’una unió registrada, 
excepte que el menor ja tingui un vincle jurídic amb un altre pare 
fora de la relació (art. 253sa, 1r. par., CC)398, com succeeix quan 
un home (que pot o no ser el pare biològic) ha reconegut el menor 
amb el consentiment de la mare abans del naixement (art. 203, 1r. 
par., CC.)399. Si només un progenitor té responsabilitat parental 
respecte dels menors, aquest i la seva parella, sempre que hi 
mantingui una relació estreta, poden sol·licitar una ordre de 
responsabilitat parental (art. 253t, 1r. par., CC)400.  
 
El legislador holandès està portant a terme reformes dirigides a 
atorgar major reconeixement legal en aquells casos en què l’accés 
a les TRA ha tingut lloc en el marc d’un projecte parental, la qual 
cosa hauria de permetre atorgar l’estatus de mare legal a la 
companya de la receptora401.  
 
b3) Regne Unit: de la responsabilitat parental a le s unions 
registrades i a les condicions acordades de materni tat 
 
Fins a l’entrada en vigor de la HFEA (2008), al Regne Unit ha estat 
impossible atorgar l’estatus de pare o mare legal a la parella del 
mateix sexe del pare o la mare des del mateix moment del 
naixement. La relació entre el pare o la mare legal i la persona que 
pretenia constar i actuar com a tal només era rellevant per 

                                                 
398 “A parent and his or her spouse or registered partner who is not the 

parent, exercise joint parental authority over a child born during a marriage or 
registered partnership, unless legal familial ties exist between the child and 
another parent.”. La traducció a l’anglès del Codi civil holandès s’ha extret de 
SUMNER - WARENDORF, cit., p. 115.  

399 En relació a la paternitat, aquest precepte estableix: “Recognition can 
be made: (a) by an instrument of recognition prepared by a Registrar of the 
Registry of Births, Deaths, Marriages and Registered Partnerships; (b) by notarial 
instrument.”. Trad. a l’anglès de SUMNER - WARENDORF, cit., p. 91.  

400 “If parental authority over a child vests in one parent, the district court 
may, on the joint application of the parent who is charged with parental authority 
and a person other than the parent who has a close personal relationship with the 
child, jointly charge them with parental authority over the child.”. Trad. a l’anglès 
de SUMNER - WARENDORF, cit., pp. 115-116.  

401 Dutch Second Chamber 2005-2006, 30551 nos. 1-8. La referència 
s’ha extret de Machteld VONK, Children and their parents. A comparative study of 
the legal position of children with regard to their intentional and biological parents 
in English and Dutch law, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2007, nota 65, p. 165.  
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determinar la relació jurídica amb el nascut en les parelles 
heterosexuals. D’altra banda, el consentiment del pare o la mare 
legal, decisiu per determinar la filiació en les unions heterosexuals, 
era irrellevant en les homosexuals.  
 
En aquest panorama, l’adopció era l’única alternativa perquè els 
membres d’aquestes unions poguessin adquirir l’estatus legal de 
pare o mare del fill de l’altre. La responsabilitat parental era una 
altra via per aconseguir cert reconeixement legal respecte dels fills 
de l’altre, tot i que a diferència de l’adopció aquest reconeixement 
no equivalia a la paternitat legal, sinó que es tractava d’una forma 
de paternitat social basada en la voluntat i amb fonament anterior o 
posterior a la concepció.  
 
Abans de la vigència de la Civil Partnership Act 2004 els 
progenitors “de fet” podien adquirir responsabilitat parental a través 
d’una ordre judicial de guarda compartida (“shared residence 
order”). Aquestes ordres s’han dictat a favor de la companya de la 
mare que havia desenvolupat el paper de mare respecte dels 
menors concebuts per l’altra a partir del recurs a TRA durant la 
relació.  
 

A In Re G (children) (residence: same-sex partner) [2006] UKHL 
43; i G v F (shared residence: parental responsibility) [1998] 3 
FCR 1, el tribunal valorà especialment el rol adoptat durant la 
relació en la cura dels fills i la continuïtat del contacte amb els 
menors un cop dissolta. En fer això, el tribunal que resol el primer 
cas il·lustra molt gràficament les concepcions actuals de la 
paternitat i el seu rol en la configuració de noves formes de 
família. La HL distingeix entre pares naturals i legals402, i 
classifica els primers en genètics403, gestacionals404 i psicològics 

                                                 
402 La diferència bàsica entre ambdós es troba en què el primer és, p.e., 

el donant anònim, i el segon la persona que té un estatus legal respecte del 
nascut: “[32] (…) The husband or unmarried partner of a mother who gives birth 
as a result of donor insemination in a licensed clinic in this country is for virtually 
all purposes a legal parent, but may not be any kind of natural parent: see s 28 of 
the 1990 Act. To be the legal parent of a child gives a person legal standing to 
bring and defend proceedings about the child and makes the child a member of 
that person's family, but it does not necessarily tell us much about the importance 
of that person to the child's welfare.”.  

403 Són les persones que aporten les gàmetes: “[33] (…) The first is 
genetic parenthood: the provision of the gametes which produce the child. This 
can be of deep significance on many levels. (…)”.  
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o socials405. Destaca la importància concedida a aquesta darrera 
com a categoria autònoma de paternitat en què es troba el pare o 
la mare adoptiu però també la companya de la mare que ha tingut 
un paper rellevant en el benestar dels menors406.  

 
L’entrada en vigor de la CPA va permetre a les parelles del mateix 
sexe formalitzar la seva relació i adoptar conjuntament, o bé 
adquirir responsabilitat parental respecte dels “fills de l’altre” 
nascuts durant la relació. Per a això calia un acord de 
responsabilitat parental amb el pare o mare legal. Si aquest es 
negava a cooperar, l’altra part podia accedir als tribunals i sol·licitar 
una ordre de responsabilitat parental. La mesura atorgava a 
aquestes parelles les mateixes opcions dels “step-parents” casats 
(sec. 78)407. 
 
La HFEA (2008) atorga major reconeixement legal als casos en 
què l’accés a les TRA ha tingut lloc en el marc d’un projecte 
parental, la qual cosa permet atorgar l’estatus de mare legal a la 
companya de la receptora sense necessitat de recórrer a l’adopció 
o a l’alternativa incompleta de la responsabilitat parental. La 
reforma preveu que la companya de la mare que també vulgui 
constar legalment com a tal formi part d’una unió civil registrada en 

                                                                                                               
404 Aquesta categoria permet considerar mare a la que gestà el fill i no a 

la dona que aportà l’òvul si és una altra dona: “[34] The second is gestational 
parenthood: the conceiving and bearing of the child. The mother who bears the 
child is legally the child's mother, whereas the mother who provided the egg is not: 
see s 27 of the 1990 Act. While this may be partly for reasons of certainty and 
convenience, it also recognises a deeper truth: that the process of carrying a child 
and giving him birth (which may well be followed by breast-feeding for some 
months) brings with it, in the vast majority of cases, a very special relationship 
between mother and child, a relationship which is different from any other.”.  

405 Són aquells que tenen la cura més bàsica dels menors però també la 
més integral “[35] The third is social and psychological parenthood: the 
relationship which develops through the child demanding and the parent providing 
for the child's needs, initially at the most basic level of feeding, nurturing, 
comforting and loving, and later at the more sophisticated level of guiding, 
socialising, educating and protecting. (…)”.  

406 “[37] But there are also parents who are neither genetic nor gestational, 
but who have become the psychological parents of the child and thus have an 
important contribution to make to their welfare. Adoptive parents are the most 
obvious example, but there are many others. This is the position of CW in this 
case.(…).”. 

407 L’esmentat Projecte de nova HFEA també regula aquest acord de 
responsabilitat parental en l’apartat 27 de l’Annex 6 (sec. 56).  
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els termes de la CPA, com estableix la sec. 42 de la HFEA 
(2008)408; o bé realitzi certs actes positius diferents i més onerosos 
que els que s’exigeixen al marit però que són anàlegs als exigits 
respecte de l’home no casat amb la receptora (sec. 36-37). Es 
tracta dels requisits de la sec. 43 de la HFEA (2008), que remeten 
al compliment de les condicions acordades de maternitat previstes 
a la sec. 44 (“agreed female parenthood conditions”): la necessitat 
que la dona consenti per escrit davant del centre a la maternitat 
que pot derivar del tractament; que la receptora ho consenti també 
per escrit, que cap de les dues parts revoqui aquest consentiment 
abans de la transferència dels preembrions (del qual haurà d’haver 
informat l’altra part); els òvuls o l’esperma a la receptora; que 
aquesta no hagi informat que el tractament s’ha de portar a terme 
amb una altra persona (home o dona), i que les parts no es trobin 
en cap dels graus prohibits de parentiu409.  
 
En resum, si la parella forma una unió registrada, la seva posició 
és la mateixa que respecte de les parelles casades que recorren a 
la fecundació heteròloga. Si les dues dones no constitueixen una 
unió registrada en els termes de la CPA, la HFEA els ofereix la 
mateixa possibilitat que a les parelles de diferent sexe que 
accedeixen les TRA però no constitueixen una unió en els termes 
legals.  
 
                                                 

408 En termes molt similars als que preveu la sec. 35 respecte de la dona 
casada amb un home al moment del tractament, la sec. 42 presumeix que és 
mare legal del nascut l’altra part de la unió registrada, “excepte que demostri que 
no va consentir a la implantació de l’embrió, dels òvuls o a la inseminació amb 
esperma respecte de l’altra dona”: “42 Woman in civil partnership at time of 
treatment 
(1) If at the time of the placing in her of the embryo or the sperm and eggs or of 
her artificial insemination, W was a party to a civil partnership, then subject to 
section 45(2) to (4), the other party to the civil partnership is to be treated as a 
parent of the child unless it is shown that she did not consent to the placing in W 
of the embryo or the sperm and eggs or to her artificial insemination (as the case 
may be).  
(2) This section applies whether W was in the United Kingdom or elsewhere at the 
time mentioned in subsection (1). 

409 Al respecte, la sec. 43 requereix que perquè l’altra dona pugui constar 
com a mare dels fills que puguin néixer del tractament a què es sotmet la primera, 
les TRA es portin a terme en un centre autoritzat, en compliment de les 
condicions acordades de maternitat que estableix la sec. 44 (i que són equivalents 
a les de la sec. 37 en relació a l’home no casat amb la mare), i en vida de l’altra 
dona.  
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b4) Suècia: el consentiment com a criteri d’atribuc ió de la 
filiació  
 
La legislació sueca va ser la primera legislació europea en 
configurar el consentiment exprés de la parella de la gestant com a 
criteri de determinació de la maternitat. La reforma va ser 
introduïda per la Llei SFS 2005:434, que permet que la parella de 
la gestant també pugui ser considerada mare legal si consentí a 
l’aplicació de la tècnica, sempre que es portés a terme d’acord 
amb la legislació sueca [art. 1:9 Children and Parents Code 
(1949:381)]410. El precepte no requereix que la dona que consent 
formi una parella registrada amb la mare, sinó que és suficient la 
convivència, en els termes de la Llei que la regula (Salbolagen, 
SFS 2003:376)411.  
 
El punt de partida de la reforma era situar les parelles de dues 
dones en la mateixa posició que les parelles heterosexuals en 
relació a les TRA, sense abandonar el principi de la legislació 
sueca sobre TRA, segons el qual tot nen ha de tenir dos pares. 
Amb això, les dones soles, amb independència de la seva 
orientació sexual, segueixen quedant excloses del recurs a les 
TRA.  
 
Els requisits legals perquè es pugui declarar la filiació a favor de la 
companya de la gestant són, d’una banda, que el tractament es 
porti a terme en un hospital públic; i, de l’altra, que la dona 
consenti a la fecundació assistida de la seva parella registrada o 
convivent, bé per escrit mitjançant una declaració jurada feta per 
ella mateixa o per declaració judicial, bé acceptant la filiació que 
                                                 

410 Citat a Caroline FORDER and Kees SAARLOS, “The establishment of 
parenthood: a story of successful convergence?”, a Masha ANTOKOLSKAIA (Ed.), 
Convergence and divergence of family law in Europe, Antwerpen – Oxford / 
Amsterdam, Intersentia, 2007, p. 176. Per una anàlisi detallada de la reforma, 
vegeu Uppsala MAARIT JÄNTERÄ-JÄREBORG, “Sweden: Lesbian couples are entitled 
to assisted fertilisation and to equal rights of parentage”, Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht - FamRZ 18/2006, pp. 1329-1330. La darrera versió en 
anglès del Children and Parents Code suec (1949:381), disponible al web oficial 
del Parlament suec no incorpora aquesta modificació: 
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/76/55/12308db5.pdf  

411 La sec. 1 de la llei sobre convivència defineix els convivents com dues 
persones solteres que conviuen afectivament i amb idea de permanença en una 
llar comuna. La versió anglesa de la llei es pot consultar a través de la pàgina a 
què remet el Parlament suec: http://www.homo.se/o.o.i.s/1784.  
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pugui derivar de la fecundació assistida abans del naixement, amb 
l’aprovació posterior de la junta de benestar social i de la gestant. 
En aquest darrer cas, és suficient que la dona accepti la filiació 
derivada de la fecundació assistida mitjançant la signatura dels 
formularis de CI que proporciona la clínica. L’aprovació per part de 
la junta tindrà lloc quan s’estableixi que la companya de la mare ha 
consentit al tractament en un centre públic, en els mateixos termes 
que quan la filiació es determina judicialment. Algun autor ha 
criticat la diferència de tracte respecte de les parelles 
heterosexuals, a les quals no s’exigeix que el tractament tingui lloc 
en un centre públic412.  
 
Les reformes introduïdes pels legisladors espanyol i català els 
anys 2007 i 2008, respectivament, se situen en la línia de la 
legislació sueca, en tant que exigeixen que la dona que també vol 
constar com a mare des del naixement presti el seu consentiment 
en una forma determinada perquè es pugui establir la filiació al seu 
favor413.  
 
b5) Estats Units d’Amèrica: reconeixement jurisprud encial de 
certs drets i obligacions després de la crisi de pa rella i 
estatuts sobre unions civils 
 
El 2005 tres sentències del TS de Califòrnia van reconèixer una 
sèrie de drets i obligacions derivats de la crisi de parella a la 
companya de la gestant, que era l’única que constava com a mare 
a tots els efectes legals. En els tres casos el conflicte sorgí en el 
moment de la ruptura de la relació, quan una de les dones 
considerà que no tenia cap obligació respecte dels menors que 
                                                 

412 La diferència de tracte és especialment rellevant si tenim en compte 
que els estudis sobre la qüestió demostren que moltes parelles de lesbianes 
prefereixen recórrer a la inseminació “privada”. En últim terme, la mesura pretén 
facilitar que el fill pugui conèixer la identitat del donant un cop assolida la 
maduresa suficient: MAARIT JÄNTERÄ-JÄREBORG (cit., p. 1330).  

413 L’article 7.3 LTRHA exigeix una manifestació per la qual la dona 
cònjuge de la gestant, amb anterioritat al naixement i davant de l’Encarregat del 
RC del domicili conjugal, consent a què es determini al seu favor la filiació 
respecte del nascut. Les novetats introduïdes en els articles 92.1 i 97.1 CF per la 
DF 3a. de la Llei del llibre quart del CCCat, que permeten determinar la maternitat 
a favor de la dona casada o no casada amb la mare, respectivament, també 
exigeixen un acte exprés de la interessada. En aquest cas, l’acte pot consistir en 
la prestació del consentiment a la fecundació assistida “en document estès davant 
d’un centre autoritzat o en document públic”.  
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l’altra havia gestat, o bé quan la gestant al·legà que no existia cap 
vincle entre els seus fills i la seva exparella. El TS de Califòrnia 
reconegué la posició especial de la companya de la mare un cop 
sorgida la crisi, tot reconeixent un doble element intencional (la 
seva voluntat de portar a terme un projecte parental) i funcional (la 
circumstància d’haver actuat com a mare dels menors durant la 
relació)414.  
 

A Elisa B. v. Sup. Ct. (117 P.3d 660) el tribunal considerà que 
l’exparella de la mare, que acordà educar els bessons amb la 
mare biològica, acceptà la IA amb esperma de donant i rebé i 
tractà els fills com a propis en la llar comuna, també havia de 
rebre l’estatus legal de mare. El tribunal aplicà analògicament la 
norma de la UPA (2000) que impedeix al marit que consent a la 
fecundació artificial de l’esposa amb esperma de tercer impugnar 
després la seva paternitat (670).  
 
K.M. v. E.G. (117 P.3d 673) resol una reclamació de maternitat 
interposada per la mare gestacional respecte de la seva 
exparella, qui havia aportat els òvuls a partir dels quals es van 
concebre les bessones i havia exercit les funcions pròpies d’una 
mare durant els cinc anys que durà la unió registrada. No obstant, 
en el document de donació dels òvuls la demandada havia 
renunciat a exigir els seus drets parentals. Contradient el 
pronunciament del tribunal d’apel·lacions, el TS californià 
considerà K.M. mare de les bessones, ja que com a mare 
genètica no es podia equiparar a una donant anònima: “(…) A 
woman who supplies ova to be used to impregnate her lesbian 
partner, with the understanding that the resulting child will be 
raised in their joint home, cannot waive her responsibility to 
support that child. Nor can such a purported waiver effectively 
cause that woman to relinquish her parental rights (…)” (682). En 
la sentència destaquen els vots particulars dels Jutges Kennard i 
Werdegar, els quals en la línia de la decisió inferior consideraren 
que havia de prevaler la intenció de les parts i, per tant, la 
voluntat expressada per escrit en consentir a la donació dels 
òvuls (683 i 685).  
 

                                                 
414 Per un comentari dels casos, vegeu Esther FARNÓS AMORÓS i 

Margarita GARRIGA GORINA, “Mares? Poden ser més d’una (Tres casos recents de 
la Supreme Court de Califòrnia)”, InDret 4/2005, pp. 1-8:  
http://www.indret.com/pdf/306_ca.pdf  
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A Kristine H. v. Lisa R. (117 P.3d 690), la maternitat de la 
companya de la mare genètica i gestacional havia quedat 
determinada per la voluntat d’ambdues dones a partir d’una acció 
judicial exercitada abans del naixement de la menor concebuda a 
través d’IA amb esperma d’un amic de la parella. A la dissolució 
de la parella, la mare impugnà la maternitat de la seva ex 
companya. El tribunal confirmà la legalitat de la declaració de 
maternitat i, en aplicació de la doctrina dels actes propis 
(estoppel), impedí a la mare biològica qüestionar la validesa de la 
declaració judicial de maternitat que ella mateixa havia promogut i 
de la qual havia gaudit durant dos anys (696).  

 
Més enllà del reconeixement jurisprudencial d’alguns drets i 
obligacions derivats de la crisi de parella a la companya de la 
mare, alguns dels estatuts que regulen la convivència entre 
persones del mateix sexe als EE.UU. (“domestic partnerships”) 
permeten atribuir els mateixos drets i obligacions a dues dones 
respecte dels menors nascuts durant la unió. Per poder gaudir 
d’aquests drets i obligacions, cal que la unió hagi estat registrada 
d’acord amb els requisits del respectiu estat415.  
 

El Cal. Fam. Code reconeix aquestes unions a partir de la 
reforma introduïda per la California Domestic Partner Rights and 
Responsibilities Act of 2003. El §297.5(d) del Codi estableix que 
els drets i obligacions de les parelles registrades en relació als 
fills de qualsevol dels seus membres hauran de ser els mateixos 
que els dels cònjuges. La mateixa regla s’aplica en relació a les 
exparelles i als supervivents de la parella registrada416.  

 
En termes similars s’expressa el §1204(f) del títol 15 dels Vt. Stat. 
Ann. (2002), que atorga a les persones que formen una “civil 
union” els mateixos drets de què gaudeixen les parelles casades 
respecte dels fills nascuts durant la relació417.  

 
                                                 

415 APPLETON, 2006, cit., pp. 289-290.  
416 “(d) The rights and obligations of registered domestic partners with 

respect to a child of either of them shall be the same as those of spouses. The 
rights and obligations of former or surviving registered domestic partners with 
respect to a child of either of them shall be the same as those of former or 
surviving spouses.”. 

417 “(f) The rights of parties to a civil union, with respect to a child of 
whom either becomes the natural parent during the term of the civil union, shall be 
the same as those of a married couple, with respect to a child of whom either 
spouse becomes the natural parent during the marriage.”. 
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Abans de l’aprovació d’aquests estatuts, la parella de la mare legal 
només podia ser reconeguda com a mare després del naixement 
per la via de l’adopció dels fills de l’altra. Un cop dissolta la relació, 
també existia l’opció de sol·licitar drets de visita i de guarda dels 
fills. Malgrat la millora que comporten aquests estatuts, el sistema 
ha rebut crítiques similars a les formulades respecte de l’article 7.3 
LTRHA, ja que perquè consti la maternitat de l’altra dona cal un 
acte positiu i més onerós (en aquest cas, el registre previ i formal 
de la parella) que el que s’exigeix a la parella de la mare en una 
relació heterosexual418. La diferència de tracte és encara més 
acusada en funció de si la parella és de dues dones o de dos 
homes. En el primer cas, tot i que és necessari que un tercer aporti 
l’esperma, el dret reconeix com a mínim drets a la gestant i, per 
tant, es pot arribar a presumir que la seva esposa o convivent 
també n’és mare legal. En el segon cas, la intervenció de tercer, ja 
coincideixi la mare genètica amb la gestacional o es tracti de dues 
dones diferents, porta al resultat contrari, ja que atorga a la gestant 
tots els drets legals, i impedeix que els dos homes obtinguin els 
mateixos drets respecte del menor419.  
 
b6) Quebec: el “projecte parental” com a criteri d’ atribució de 
la filiació 
 
En la línia de la reforma introduïda el 2008 per la HFEA britànica, 
des de l’any 2002 el Code Civil du Québec (1991) permet 
determinar la maternitat legal respecte de la dona que conviu en 
una unió registrada o està casada amb la receptora de les TRA. La 
constància de la relació amb la mare legal exclou la necessitat d’un 

                                                 
418 APPLETON, 2006, cit., pp. 482-483; i Grace GANZ BLUMBERG, “Legal 

Recognition of Same-Sex Conjugal Relationships: The 2003 California Domestic 
Partner Rights and Responsibilities Act in Comparative Civil Rights and Family 
Law Perspective”, 51 UCLA L. Rev. 1555, 2004, pp. 1568, 1595-1596, 1600-1602, 
1616-1617. L’autora considera insuficient la regulació legal californiana, ja que 
impedeix a les parelles no registrades regular la seva situació respecte dels fills 
nascuts durant la relació. Segons l’autora, el problema és especialment important 
als EE.UU, on atesa la quasi-desregulació de les TRA hi accedeixen moltes 
parelles homosexuals. A més, no es pot esperar que aquestes parelles es 
registrin com a “domestic partners” en la mateixa proporció que les parelles 
heterosexuals contreuen matrimoni.  

419 Vegeu Susan E. DALTON, “From Presumed Fathers to Lesbian 
Mothers: Sex Discrimination and the Legal Construction of Parenthood”, 9 Mich. J. 
Gender & L. 261, 2003, cit., p. 289; i APPLETON, 2006, cit., pp. 262-268.  
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acte exprés de prestació del consentiment per part de la persona 
interessada i, per tant, s’assimila a la possessió d’estat.  
 
L’article 538 del C.c.Q. atorga un pes específic a l’existència d’un 
“projecte parental” pel qual una persona sola o amb la seva parella 
heterosexual o homosexual decideix tenir un fill a partir del recurs 
al material genètic d’un tercer aliè al projecte. Com en la filiació per 
naturalesa, en principi l’article 538.1 estableix que en aquests 
casos la filiació es determinarà pel naixement. Quan això no és 
possible, com succeeix sempre respecte de la parella masculina o 
femenina de la gestant, en absència de vincle genètic el legislador 
considera suficient la possessió d’estat ininterrompuda420. Aquesta 
possessió d’estat resulta d’una combinació de factors indicatius de 
la relació de filiació entre el nascut, la gestant i, en el seu cas, la 
persona amb qui aquesta forma el “projecte parental”421. 
 
El mecanisme opera de forma similar a una presumpció de filiació 
en cas de matrimoni o parella registrada de dues dones. La 
presumpció permet considerar fill d’ambdues dones el nascut 
durant el seu matrimoni o unió civil, o bé dintre dels tres-cents dies 
posteriors a la seva dissolució o anul·lació. Per tant, d’acord amb 
l’article 538.1 C.c.Q. el simple reconeixement no permet establir la 
maternitat, sinó que cal una relació legalment reconeguda entre la 
gestant i la dona que també pretén constar com a mare422. L’article 
539.1 C.c.Q. atribueix a la darrera els mateixos drets i obligacions 
que correspondrien al pare si són diferents dels de la mare423.  

                                                 
420 Abans de la reforma de 2002, el C.c.Q. (arts. 538-542) només 

permetia considerar mare legal a la gestant.  
421 “La filiation de l'enfant né d'une procréation assistée s'établit, comme 

une filiation par le sang, par l'acte de naissance. À défaut de ce titre, la 
possession constante d'état suffit; celle-ci s'établit par une réunion suffisante de 
faits qui indiquent le rapport de filiation entre l'enfant, la femme qui lui a donné 
naissance et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette femme, le projet 
parental commun.”.  

422 Marie PRATTE, “La tension entre la filiation légale, biologique et sociale 
dans le droit québécois de la filiation”, a SCHWENZER, cit., p. 103.  

423 “Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et 
obligations que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, 
sont attribués à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.”. A 
efectes terminològics, aquest precepte es veu complementat per l’article 115 CC, 
“in fine”, del qual es desprèn que quan els progenitors són del mateix sexe, en 
l’acta de naixement es designaran com a “mares” o “pares” del nascut, segons el 
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El fonament de la maternitat és diferent en cada dona: mentre que 
en la mare gestacional és el naixement (el que impedeix reivindicar 
cap dret maternal a la dona que ha pogut aportar l’òvul), la 
maternitat de la parella legalment reconeguda es basa en la 
voluntat d’esdevenir mare en el marc de la relació formalitzada. 
Per tant, la dona casada o que forma una unió civil amb la mare 
gestacional només pot impugnar la maternitat si demostra la 
inexistència d’un projecte parental, o bé que el nascut no va ser 
concebut per TRA424.  
 
c) Consentiment i establiment de la doble maternita t  
 
El joc de la presumpció de paternitat es basa en la proximitat de la 
situació amb la família natural, que permet justificar la “mentida 
legal” o “ficció tolerada” que constitueix la filiació derivada de 
fecundació heteròloga425. La presumpció, per tant, no es basa en 
qui és efectivament el pare, sinó en qui té més probabilitats de ser-
lo426. Tradicionalment, aquesta probabilitat ha recaigut en el 
cònjuge de la mare, tot i que alguns ordenaments també permeten 
el joc de la presumpció respecte de l’home que hi conviu427. En 
qualsevol cas, es tracta d’una probabilitat basada en una 
constatació social que no té necessàriament una base biològica, 
                                                                                                               
cas: “(...) Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les 
mères ou les pères de l’enfant, selon le cas (...)”.  

424 PRATTE, cit., a SCHWENZER, cit., pp. 102-104. 
425 CANNELL, cit., pp. 667-686, p. 673.  
426 June CARBONE, “The Legal Definition of Parenthood: Uncertainty at the 

Core of Family Identity”, 65 La. L. Rev. 1295, 2005, p. 1305. 
427 Aquest és el cas de Catalunya [art. 94.1 a) CF]. Ara bé, a diferència 

de la presumpció de paternitat matrimonial (art. 89.1 CF), la presumpció de l’art. 
94 CF només operarà en el marc d’una acció judicial de filiació. Als EE.UU., el 
§7611 (d) del Cal. Fam. Code presumeix pare natural l’home que rep el nen a la 
seva llar i el tracta com a propi: “A man is presumed to be the natural father of a 
child if he meets the conditions provided in Chapter 1 (commencing with Section 
7540) or Chapter 3 (commencing with Section 7570) of Part 2 or in any of the 
following subdivisions: (…) (d) He receives the child into his home and openly 
holds out the child as his natural child.”.  
A mode de recomanació, el Consell d’Europa ha subratllat la llibertat dels estats 
membres per estendre la presumpció de paternitat matrimonial en aquells casos 
en què la mare conviu amb un home. En aquests casos, la dificultat principal serà 
provar l’inici i fi de la convivència: vegeu el comentari al principi 5 del COMMITTEE 

OF EXPERTS ON FAMILY LAW (CJ-FA), Report on Principles concerning the 
Establishment and Legal Consequences of Parentage – “The White Paper”, cit., p. 
11.   



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 222 

encara que en les parelles heterosexuals aquesta base pot 
existir428.  
 
Malgrat que les presumpcions de paternitat o maternitat basades en 
l’existència d’un projecte parental, a la pràctica permeten equiparar el 
tractament jurídic de les parelles homosexuals amb el de les 
heterosexuals429, impedeixen determinar la filiació a favor de la 
parella de la mare en relació als menors concebuts per l’altra 
abans de l’inici de la relació. En aquests casos, encara que la 
parella de la mare hagi actuat com a pare o mare social dels 
menors després del seu naixement, si pretén constar com a pare o 
mare legal haurà de formalitzar la seva voluntat parental a través 
del mecanisme de l’adopció. A més, en les parelles homosexuals 
la necessitat biològica que una tercera persona de l’altre sexe 
aporti les seves gàmetes ja és de per si evident, cosa que 
d’entrada fa desaconsellable el recurs a presumpcions430. 

                                                 
428 APPLETON, 2006, cit., pp. 253 i ss.  
429 Les solucions de les darreres reformes introduïdes per la HFEA 

(2008), pel C.c.Q. i per alguns estats nord-americans, que permeten considerar 
mare legal dels nascuts en el marc d’un projecte parental a la dona casada amb la 
gestant o a la dona que hi conviu en una unió registrada, operen en principi com 
una presumpció de maternitat. Als EE.UU., HARRISON afirma que el recurs al 
“projecte parental comú” permet atorgar els mateixos drets a la companya de la 
mare respecte dels fills nascuts durant la relació: Kate HARRISON, “Fresh or 
Frozen: Lesbian Mothers, Sperm Donors, and Limited Fathers”, a Martha 
Albertson FINEMAN and Isabel KARPIN (Eds.), Mothers in Law. Feminist Theory and 
the Legal Regulation of Motherhood, New York, Columbia University Press, 1995, 
pp. 194-200.  

430 L’establiment de la doble filiació materna o paterna a través d’un 
sistema de presumpcions va ser proposat, sense èxit, en l’ordenament belga. El 
2003 el seu Parlament va rebutjar expressament l’aplicació de la presumpció de 
paternitat matrimonial que reconeix l’article 315 del Codi civil als matrimonis 
homosexuals acabats de legalitzar en l’article 143.2n. del Codi civil, introduït per 
la Loi 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et 
modifiant certaines dispositions du Code civil, M.B. 28 février 2003. En el mateix 
debat parlamentari sobre la reforma de la filiació alguns grups van proposar 
l’extensió de l’àmbit de la presumpció de paternitat a les parelles registrades de 
diferent sexe. El Parlament també rebutjà la proposta amb el doble argument que 
en aquests casos no existeix una obligació legal de fidelitat, i que la introducció de 
la presumpció encara debilitaria més les diferències existents en matèria de 
filiació entre el matrimoni i la convivència registrada. Les referències concretes 
durant la fase de discussió parlamentària es poden trobar a SCHWENZER, cit., p. 
57. 
A Catalunya, amb motiu de la tramitació parlamentària del Projecte de llei del 
llibre segon del CCCat, l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) va 



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 223 

En el context de l’accés a la fecundació assistida heteròloga per 
parelles heterosexuals i homosexuals el recurs a un sistema basat 
exclusivament en el joc de les presumpcions de filiació, 
susceptibles de ser destruïdes per prova en contrari, resulta 
criticable, ja que en ambdós casos ens trobem davant 
d’autèntiques ficcions legals. La filiació resulta d’una ficció, i no 
d’una presumpció legal que és estranya en aquests casos, en què 
únicament el consentiment “crea” la filiació del nascut respecte de 
l’altra part del projecte parental, i que un cop atorgat és 
vinculant431.   
 
En tractar-se d’un mecanisme que no reflecteix necessàriament la 
veritat biològica i que, com a tal, pot amagar la vertadera voluntat 
de les parts respecte de les quals automàticament s’estableix la 
filiació, el joc de les presumpcions legals de filiació en últim terme 
pot perjudicar l’interès del menor. Aquest extrem resulta 
especialment visible quan té lloc la crisi de parella i una de les 
parts del projecte decideix impugnar la filiació determinada 
inicialment.  
 
Per aquest motiu, l’exigència de consentiments legals específics i 
uniformes que expressin la vertadera voluntat de constar com a 
pare o mare des del mateix moment de l’accés a les TRA sembla 
la solució més adequada. Aquesta solució s’imposa tant respecte 
de les parelles casades i no casades, heterosexuals i 
homosexuals, per tal d’evitar l’inici d’accions oportunistes per una 
de les parts que formaven el projecte parental, quan pretén 
impugnar la filiació inicialment determinada amb intenció de 
pertorbar l’estabilitat familiar de l’altra part un cop produïda la 
ruptura.  

                                                                                                               
comparèixer davant del Parlament per proposar, entre d’altres qüestions, 
l’ampliació de les presumpcions de paternitat matrimonial i no matrimonial del dret 
civil català a les parelles, casades o no, de dues dones. Font: Compareixença de 
la Sra. Elisabet Vendrell i Aubach (transcripció en brut), presidenta de l’Associació 
de Famílies Lesbianes i Gais, Sessió núm. 45 / CJD / 17 de setembre de 2009, 
pp. 84-90 (Tram. 353-00596/08); i informe emès per la citada Associació FLG, pp. 
1-12 (ambdós documents interns).  

431 En aquest sentit, a Itàlia vegeu SESTA, cit., p. 359. L’autor és 
manifesta totalment en contra a què la presumpció de paternitat matrimonial que 
conté l’article 231 del Codi Civil italià resulti aplicable en cas de fecundació 
heteròloga. En conseqüència, el nen concebut per dona casada amb esperma de 
donant no pot ser considerat fill del marit.   
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5. Consentiment de l’home no casat amb la receptora  
 
5.1. Solucions en la Llei 14/2006 sobre Tècniques d e 
Reproducció Humana Assistida  
 
5.1.1. Consentiment a la fecundació homòloga  
 
La LTRHA no regula el consentiment rellevant als efectes d’establir 
la paternitat a favor de l’home no casat amb la mare quan la 
concepció té lloc per fecundació homòloga. Davant la manca d’una 
regla específica ha d’operar la remissió de l’article 7.1 LTRHA a les 
“lleis civils” i, per tant, la filiació que en derivi es regularà per les 
normes de la filiació per naturalesa del CC.  
 
Així, encara que l’home no casat amb la receptora hagi consentit 
en document sanitari a la tècnica concreta que s’ha de portar a 
terme amb el seu material genètic, i atès que no entra en joc la 
presumpció de paternitat matrimonial, perquè la seva paternitat 
quedi determinada extrajudicialment haurà de recórrer a alguna de 
les dues vies que ofereix el CC per determinar la paternitat no 
matrimonial.  
 

En primer lloc, l’home pot manifestar la seva voluntat reconeixent 
la paternitat davant de l’encarregat del RC, com és habitual, o bé 
ho pot fer en testament o en un altre document públic, en els 
termes de l’article 120.1 CC432. En segon lloc, pot iniciar 
l’expedient registral a què es refereix l’article 120.2 CC433. La 
tramitació i resolució de l’expedient sense oposició del Ministeri 
Fiscal ni de la part interessada permetrà establir extrajudicialment 
la paternitat. Ara bé, a diferència del reconeixement de la 
paternitat davant de l’encarregat del RC, el mecanisme que 
preveu l’article 120.2 CC és excepcional, ja que només 
s’acostuma a promoure per aquell que pretén establir la seva 
filiació paterna no matrimonial respecte d’un home ja mort434.  

                                                 
432 “La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente: 

1. Por el reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en 
otro documento público. (...)”.  

433 “La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente: (...) 
2. Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del 
Registro Civil. (...)”.  

434 Davant del silenci de la LTRHA, el dubte que sorgeix és si el 
consentiment a la realització de les TRA prestat en document privat signat en el 
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En cas que l’home no casat amb la receptora no hagués consentit 
a la fecundació assistida practicada amb el seu material genètic 
sorgeixen els mateixos sobre la possibilitat d’impugnació que en la 
filiació matrimonial. No obstant, atès que no opera la presumpció 
de paternitat matrimonial, les qüestions que es poden plantejar 
tindran més a veure amb la possibilitat de reclamar la paternitat 
inconsentida435. D’aquesta manera, l’home que va aportar el seu 
material genètic però no consentí en document sanitari a la tècnica 
concreta podrà exercitar l’acció judicial de reclamació de la filiació 
extramatrimonial436. 
 
Si s’arriba a determinar la filiació a favor de l’home no casat 
(perquè, p.e., la receptora falsifica el consentiment que permet 
iniciar l’expedient registral), es plantegen els mateixos dubtes que 
existien sobre la possibilitat del marit d’impugnar la filiació no 
consentida en la forma legal. En aquest cas, la LTRHA segueix 
sense pronunciar-se, i els autors que han analitzat la qüestió no 
mantenen una postura uniforme al respecte437. Valen aquí les 
                                                                                                               
centre sanitari per tal que s’estableixi la paternitat es pot considerar “escrito 
indubitado” als efectes d’iniciar l’expedient que preveu l’article 120.2 CC. Atesa la 
manca d’una previsió expressa, l’analogia amb l’article 8.2 LTRHA, que es 
refereix exclusivament a la fecundació heteròloga no matrimonial, porta a admetre 
com a “escrito indubitado” als efectes de l’article 49 LRC el consentiment a la 
fecundació homòloga prestat en document sanitari per l’home no casat amb la 
mare. Del contrari, s’estarien exigint majors requisits per a establir la paternitat a 
l’home no casat que aportà les seves gàmetes que a l’home no casat que no ho 
va fer. Al respecte, vegeu VERDERA SERVER, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA 

DELGADO, cit., pp. 294-295.  
435 Un article de l’any 2005 constata la relativa “proliferació” de casos de 

reclamació de paternitat enfront dels casos d’impugnació, que van ser més 
nombrosos durant els anys vuitanta. L’autora ho atribueix a un possible canvi 
d’actitud dels homes en relació a la paternitat: vegeu Sally SHELDON, 
“Reproductive Technologies and The Legal Determination of Fatherhood”, 
Feminist Legal Studies, 2005, 13: 349-362, pp. 355-356. En un segon treball, la 
mateixa autora apunta a l’aprovació de legislació sobre pensions d’aliments als 
menors i la proliferació dels tests d’ADN com a factors que dificulten la dissociació 
entre sexe i reproducció i consciencien els homes cada cop més de les 
conseqüències procreatives dels seus actes sexuals: Sally SHELDON, 
“Reproductive Choice: Men’s Freedom and Women’s Responsibility?”, a SPENCER 

and DU BOIS-PEDAIN (Eds.), cit., pp. 175-195.  
436 Vegeu MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, cit., p. 283; i PÉREZ MONGE, cit., 

pp. 191-192.      
437 Així ho posà de relleu PÉREZ MONGE, cit., p. 178. Per una banda, 

MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ (cit., p. 287) considera que el nascut per fecundació 
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reflexions fetes en seu de filiació matrimonial derivada de 
fecundació homòloga no consentida pel marit, contràries a 
impugnar la filiació atesa la persistència de l’element genètic. En 
qualsevol cas, la pràctica de la tècnica sense el consentiment 
requerit legalment constitueix una infracció greu de la LTRHA per 
omissió dels consentiments exigits. A més, l’home podria exigir la 
reparació del dany causat a la receptora de les TRA i al metge que 
les aplicà conscient de la invalidesa del consentiment438. 
 
5.1.2. Consentiment a la fecundació heteròloga  
 
L’únic consentiment de l’home no casat que regula la LTRHA és el 
prestat als efectes de l’establiment de la filiació derivada de 
l’aplicació de TRA heteròlogues. Així, segons l’article 8.2 LTRHA:  
 

“Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el 
artículo 49 de la Ley del Registro Civil [inscripció de la filiació 
mitjançant expedient governatiu] el documento extendido ante el 
centro o servicio autorizado en el que se refleje el consentimiento 
a la fecundación con contribución de donante prestado por varón 
no casado con anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda 
a salvo la reclamación judicial de paternidad.”.  

 
Tal com està configurat, a diferència del consentiment addicional 
que la LTRHA només exigeix quan la receptora de les TRA està 
casada amb un home (art. 6.3), el consentiment a la fecundació 
heteròloga per part d’home no casat és un acte potestatiu de 
“compromís” o d’assumpció de les obligacions pròpies de la 
paternitat abans que es portin a terme les TRA439.  
 

                                                                                                               
homòloga amb esperma d’home no casat no podrà ser considerat fill seu ja que 
manca l’element volitiu que és decisiu en la Llei. VERDERA proposa les mateixes 
solucions que respecte del marit que no consentí a la fecundació homòloga de 
l’esposa: VERDERA SERVER, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., 
pp. 228-229 i 302. En contra, CARCABA FERNÁNDEZ (1995, cit., pp. 68 i 70, 78-79), 
qui no admet la impugnació quan la fecundació s’ha portat a terme amb el 
material genètic del cònjuge o convivent però sense el seu consentiment.  

438 ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., pp. 241-242.  
439 SÁNCHEZ-CARO - ABELLÁN, 2001, cit., p. 140; i GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, 

cit., p. 100.  
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En l’ordenament francès el consentiment previ a les TRA per part 
de l’home que conviu amb la receptora és imperatiu440, atès que 
la dona sola no hi pot accedir441. L’últim incís de l’article L2141-2 
del CSP francès disposa que tant l’home com la dona casats o 
convivents han d’haver consentit prèviament a la transferència 
embrionària o a la IA442. Addicionalment, quan la tècnica es porta 
a terme amb gàmetes de tercer el 1r. paràgraf de l’article 311-20 
del Codi civil francès requereix que els consentiments es prestin 
davant de Jutge o Notari443.  

 
La referència àmplia de l’article 8.2 LTRHA al consentiment de 
l’home no casat (“varón no casado”) comprèn tant els casos en 
què les dues parts del projecte parental conviuen en relació 
estable, com aquells casos en què no existeix convivència444.  
 
Des d’un punt de vista formal, l’article 8.2 només estableix que 
l’home no casat haurà d’expressar el seu consentiment en 
document sanitari. La LTRHA ha prescindit de la referència que 
contenia l’article 6.4 de l’antiga LTRA, segons el qual el 
consentiment prestat als efectes de l’article 8.2 havia de reunir els 
                                                 

440 Per una anàlisi de la LTRHA i de les seves homòlogues francesa i 
italiana, vegeu BERROCAL LANZAROT, “Análisis de la nueva Ley 14/2006...”, cit., pp. 
58-62; i “La tecnología procreativa en Europa. Análisis de las leyes francesa e 
italiana”, Actualidad del derecho sanitario, Nº 132, Noviembre 2006, pp. 870-874.   

441 Així, l’article L2141-2 CSP francès i l’article 5 de la Llei italiana 
estableixen, respectivament: “L'assistance médicale à la procréation est destinée 
à répondre à la demande parentale d'un couple. (...); “Fermo restando quanto 
stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o 
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.”.  

442 “(...) L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en 
âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune 
d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou 
à l'insémination.”.  

443 “Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une 
assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent 
préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur 
consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur 
acte au regard de la filiation.”.  

444 Així, la ja analitzada RDGRN de 5.6.2006 (JUR 2007/130356), que 
desestimà el recurs interposat per dues dones perquè també constés la maternitat 
de la convivent de la mare biològica respecte de la menor concebuda mitjançant 
TRA, afirma que en la inseminació heteròloga “(...) No existe ningún otro requisito 
legal de carácter sustantivo, ni siquiera el matrimonio o la existencia de una 
relación de pareja de hecho estable entre los futuros padres legales.” (FJ 6è.). 
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mateixos requisits d’expressió lliure, conscient i formal que es 
requerien al consentiment del marit. Ara bé, en dirigir-se el 
consentiment de l’home no casat prestat en document sanitari a 
l’establiment de la filiació derivada de l’aplicació de TRA 
homòlogues o heteròlogues, també haurà de complir els requisits 
de consentiment “lliure”, “conscient”, “formal”, “previ” i “exprés” que 
exigeixen els articles 6.3 i 8.1 LTRHA respecte del consentiment 
del marit445.  
 
L’article 8.2 LTRHA, seguint la línia iniciada per l’article 8.2 LTRA, 
ha optat per la tècnica del document estès en el centre o 
establiment autoritzat, que serveix com a “escrito indubitado” als 
efectes d’iniciar l’expedient que preveu l’article 49 LRC. Tot i el pes 
aparent que la LTRHA atorga al consentiment a la fecundació 
prestat en document sanitari, no es tracta d’un títol nou de 
determinació extrajudicial de la filiació no matrimonial, sinó que tan 
sols permet iniciar l’expedient registral que, en el seu cas, conduirà 
a la declaració de la paternitat a partir del que disposa l’article 
120.2 CC, el qual permet determinar legalment la filiació no 
matrimonial per resolució recaiguda en expedient tramitat d’acord 
amb la legislació del RC”446. La tècnica que empra l’article 8.2 
coincideix amb la que preveu l’article 9.3 LTRHA per a la 
fecundació “post mortem” amb gàmetes d’home no casat447. En 
ambdós casos, la LTRHA atorga el caràcter de “escrito indubitado” 
al document atorgat en el centre o establiment sanitari on es porta 
a terme la fecundació, en el qual es recull el consentiment de 

                                                 
445 Entre d’altres, SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA 

DELGADO (Coord.), cit., pp. 208-209; ALKORTA IDIAKEZ, Regulación jurídica..., cit., p. 
241; MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, cit., pp. 277 i ss.  

446 Les crítiques vers aquest mecanisme de determinació de la paternitat 
en relació a l’article 8.2 de l’antiga LTRA van portar alguns autors a proposar un 
nou títol de determinació legal de la paternitat no matrimonial basat en el 
consentiment formalitzat en document públic i acompanyat de l’expedient mèdic 
sobre les TRA. Es tractaria d’un títol més a afegir als que ja contemplen els tres 
primers números de l’article 120 CC: vegeu GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., p. 101; 
GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, cit., a GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE (Coord.), Homenaje a 
José María Chico y Ortiz, cit., p. 320; i PANTALEÓN PRIETO, 1993, cit., pp. 145-146; 
i, cit., VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., p. 300 (nota 156).  

447 En aquest cas, la LTRHA permet iniciar l’expedient registral pel 
consentiment prestat en document sanitari signat abans de l’aplicació de les TRA, 
per escriptura pública, testament o document de voluntats anticipades.  
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l’home no casat a la fecundació de la dona amb esperma de 
donant (art. 8.2) o del propi home (art. 9.3).  
 
La forma de determinació de la filiació no matrimonial per què opta 
l’article 8.2 no s’ha de confondre amb el reconeixement que permet 
l’article 120.1 CC davant de l’encarregat del RC, en testament o en 
altre document públic. D’una banda, el consentiment que regula la 
LTRHA no pretén reconèixer un fill ja nascut per mitjà de les TRA, 
sinó que en els termes del propi art. 8.2 LTRHA s’expressa “con 
anterioridad a la utilización de las técnicas”. D’altra banda, el 
consentiment prestat en els termes de l’article 8.2 deixa constància 
que l’home no casat amb la mare no és el vertader pare del 
nascut, ja que el document sanitari reflecteix el consentiment de 
l’home “a la fecundación con contribución de donante”.  
 
Malgrat l’anterior, la prohibició que la inscripció de la filiació en el 
RC pugui reflectir l’origen de la concepció (art. 7.2 LTRHA), a la 
pràctica determina que la filiació derivada de fecundació assistida 
heteròloga respecte de l’home no casat també s’acabi establint 
després del naixement com si es tractés de la filiació per 
naturalesa, mitjançant el mecanisme habitual del reconeixement de 
la filiació per part del propi home davant de l’encarregat del RC 
(art. 120.1 CC). Una qüestió diferent és que si es planteja una 
acció d’impugnació de la paternitat, aquesta prosperarà fàcilment, 
ja que a més que el consentiment va obviar els requisits de l’article 
8.2 LTRHA, no hi ha connexió genètica amb el nascut.  
 
Si bé la LTRHA no fa esment de la possibilitat d’impugnar la 
paternitat no matrimonial establerta d’acord l’article 8.2 LTRHA, al 
respecte cal aplicar analògicament l’article 8.1 LTRHA, que 
impedeix a “la mujer progenitora” i “al marido” que van prestar el 
seu consentiment impugnar després la filiació matrimonial del 
concebut a través de fecundació amb contribució de donant o 
donants. El factor rellevant que impedeix la impugnació de la 
filiació en aquestes circumstàncies és el consentiment de l’home i 
la dona a la fecundació heteròloga448.  
 

                                                 
448 VERDERA SERVER, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) i INIESTA DELGADO, cit., 

p. 302.  
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5.2. Solucions en el dret civil català  
 
El CF exigeix els mateixos requisits formals del consentiment a la 
fecundació assistida al marit que a l’home no casat amb la 
receptora, amb independència de l’origen del material genètic.  
 

Abans de la reforma introduïda per la DF 3a. de la Llei del llibre 
quart del CCCat, l’article 92.1 CF exigia que el marit expressés el 
seu consentiment en escriptura pública, mentre que en relació 
amb l’home no casat amb la mare l’article 97.1 CF considerava 
suficient el “document públic”449. Encertadament, la distinció es 
qualificà d’incoherent450. Amb la nova redacció dels articles 92 i 
97 CF, el legislador català ha suprimit aquesta diferència 
injustificada i ha unificat els criteris d’expressió formal del 
consentiment en ambdós casos. El vigent article 97.1 CF 
considera suficient que l’home o la dona prestin el seu 
consentiment en document estès davant d’un centre autoritzat o 
en document públic, amb independència del caràcter de la 
fecundació451.  

  
L’exigència de consentiments específics, amb independència de la 
contribució genètica de l’home, s’explica perquè la presumpció de 
paternitat es pot destruir fàcilment en absència de consentiment. 
 
La referència de l’article 97.1 a “l’home” o “la dona” que va 
consentir expressament en document estès davant d’un centre 
autoritzat o en document públic a la fecundació assistida de la 

                                                 
449 La situació generà una discussió sobre el significat de l’expressió. 

L’article 1216 CC qualifica de documents públics els autoritzats per un Notari o 
empleat públic competent, amb les solemnitats requerides per la Llei. Aquesta 
definició determinava que el marit únicament pogués consentir en escriptura 
pública a la filiació derivada de fecundació asistida i, en canvi, l’home no casat 
amb la mare també ho pogués fer en acta notarial o en un document qualsevol 
expedit per funcionari o centre públic.  

 450 ROCA I TRIAS, “Comentari a l’article 92 CF”, p. 440, i “Comentari a 
l’article 97 CF” cit., a EGEA – FERRER (Dirs.), cit., pp. 473-474, a p. 474.  

451 “Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la mare 
són fills de l’home o de la dona que l’ha consentida expressament en document 
estès davant d’un centre autoritzat o en document públic”. En la redacció anterior, 
l’article 97.1 només contemplava la possibilitat de consentir en document públic: 
“Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la mare es 
consideren fills de l'home que l'ha consentida prèviament en document públic.” 
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mare no imposa cap requisit addicional de convivència entre les 
parts del projecte parental.  
 
L’article 111.2 CF prohibeix impugnar la paternitat quan l’home va 
consentir a la fecundació assistida de la dona en els termes de 
l’article 97.1, amb independència de la procedència del material 
genètic:  
 

“No s'admet la impugnació que només es basi en la fecundació 
assistida de la mare, si s'ha practicat d'acord amb els articles 97 i 
92, i, per tant, encara que el pare no sigui el progenitor biològic 
de la persona la filiació de la qual s'impugna.” 

 
El citat article 111.2, que no ha estat modificat per la Llei del llibre 
quart del CCCat, no conté cap referència a la dona (casada o no 
amb la mare) que va consentir a la fecundació assistida, per la 
qual cosa sembla que en principi hauria de poder impugnar la 
maternitat que s’hagués pogut establir a favor seu. Ara bé, aquesta 
interpretació resulta contrària al contingut del CF, a la doctrina dels 
actes propis i al contingut del Projecte de llei del llibre segon del 
CCCat en curs, que expressament contempla la possibilitat 
d’impugnació també en aquests casos.  
 

Amb una terminologia neutra des del punt de vista de gènere, 
l’article 235-28, 2n. del Projecte de llei del llibre segon del CCCat, 
en fase de tramitació parlamentària, impedeix impugnar la filiació 
únicament basada en la fecundació assistida, si s’ha practicat 
d’acord amb els articles 235-8 (fecundació assistida de la dona 
casada) i 235-13 (fecundació assistida de la dona) i, per tant, 
encara que qui impugna no sigui el progenitor biològic de la 
persona la filiació de la qual s’impugna. 

 
La sentència de la Sala Civil i Penal del TSJC de 22.12.2008 (JUR 
2009\295671), que resol un recurs de cassació i extraordinari per 
infracció processal, s’ha pronunciat sobre la possibilitat d’impugnar 
la filiació resultant del recurs a la fecundació assistida no 
consentida en els termes del CF. En ella, el TSJC cassa la 
sentència de la sec. 18a. de l’AP de Barcelona, de 12.12.2006 
(JUR 2007/194049), que havia estimat l’acció d’impugnació de la 
paternitat no matrimonial exercitada per la mare. Si bé la sentència 
es dicta ja vigent la reforma del CF operada per la DF 3a. de la Llei 
del llibre quart del CCCat, la nova norma no resulta aplicable al cas 
per raó del moment dels fets.  
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Dels fets de la sentència es desprèn que la parella inicià els 
tractaments d’IA amb esperma de donant el 2001. El document 
sanitari d’autorització de la fecundació per parella no casada, 
contenia el DNI del company de la dona i advertia els dos 
membres de la parella de la impossibilitat d’impugnar el 
consentiment a la tècnica prestat de forma lliure i conscient. No 
obstant, el document no exigia la signatura de l’home, per la qual 
cosa només el va signar la dona. L’home va estar present durant 
el tractament i el part, que tingué lloc el juny de 2003. Sis dies 
després, reconegué el menor com a fill en el RC i hi actuà com a 
pare fins la separació de la parella, el novembre de 2004. El març 
de 2005 l’home reclamà extrajudicialment drets de visita respecte 
del menor, al que la mare s’oposà iniciant un acció d’impugnació 
de la paternitat.  

 
El TSJC confirma la sentència del JPI núm. 1 de Granollers, 
desestimatòria de l’acció d’impugnació de la paternitat. El TSJC, 
basat en els principis de la ja comentada sentència de 27.9.2007 
del mateix tribunal, considera que el requisit de forma no pot 
esdevenir un obstacle insuperable per qui consentí de forma 
expressa a la realització de les tècniques a la seva parella (FJ 
10è.). El Tribunal aprofita per reprovar la conducta de la dona 
al·ludint a la doctrina dels actes propis i la bona fe: “(…) la Sra. G. 
consent que el fill sigui inscrit en el Registre Civil com a fill del Sr. 
O., sabent que no pot prevaler una altra paternitat real en haver-
se concebut el fill –precisament per l'esterilitat del Sr. O.– 
mitjançant inseminació artificial (art. 5 Llei 35/1988 i STC de 17-6-
1999), per després, quan la parella ha trencat la seva relació 
sentimental, intentar privar-lo d'una paternitat mútuament 
consentida per falta del requisit de forma. (...)”. A diferència de la 
doctrina establerta pel TSJC en relació als reconeixements de 
complaença, diu el Tribunal, el reconeixement no és impugnable 
quan el naixement s’ha produït mitjançant TRA i, per tant, quan 
no existeix possibilitat de reclamació per part del pare biològic (FJ 
10è.). El TSJC atorga un paper preponderant a la voluntat 
conjunta de procrear que portà a les parts a accedir a les TRA de 
forma conjunta, així com al seu consentiment conscient i lliure a 
l’ús de la tècnica concreta, que determina l’assumpció irrevocable 
de les conseqüències jurídiques d’aquesta decisió: “(...) La 
seguretat jurídica i l'interès del menor no poden trobar-se a l'atzar 
de les relacions afectives dels pares i en la mateixa demanda (fet 
setè) es diu que el motiu de la seva formulació és que -a criteri de 
la mare- el pare no compleix les obligacions derivades de la 
paternitat. (…)” (FJ 11è.).  
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La reforma dels articles 92.1 i 97.1 CF, en simplificar els requisits 
formals del consentiment a la filiació derivada de fecundació 
assistida, redueix el risc de proliferació d’impugnacions 
oportunistes de la paternitat, la qual cosa mereix una valoració 
positiva.  
 
6. Criteris per a l’establiment de la filiació deri vada de 
fecundació assistida  
 
6.1. Evolució  
 
La redacció del “Warnock Report” (1984), base de la HFEA 
britànica de 1990, ja posà de relleu que una de les qüestions més 
controvertides que planteja la regulació de les TRA és el 
desplaçament de la paternitat biològica a la paternitat social. 
Malgrat les múltiples reticències expressades en aquell moment 
vers la inseminació heteròloga en el si del matrimoni, el Comitè 
britànic acabà legalitzant una tècnica que, en el fons, no feia més 
que reconèixer la pràctica social habitual de considerar pare el 
marit de la mare. La manca de reconeixement legal de la 
maternitat subrogada, considerant mare legal a la gestacional, 
també es basà en l’argument de la proximitat social, no 
necessàriament genètica, entre el nadó i la gestant. L’Informe, per 
tant, optà per atorgar el rol de pare i mare legal a les persones 
amb qui socialment es considerava més vinculat el menor, amb 
independència del vincle genètic452.  
 
A principis dels anys noranta, amb el plantejament dels primers 
litigis sobre maternitat subrogada als EE.UU., diversos autors van 
suggerir la necessitat d’introduir un nou criteri de determinació de 
la filiació autònom i independent de la presumpció de paternitat 
matrimonial, que permetés determinar la paternitat per la voluntat 
(“intention”)453. Amb l’entrada en vigor de la HFEA (1990), al Regne 

                                                 
452 Per una anàlisi antropològica de les diferents concepcions de la 

paternitat en el moment de publicació de l’Informe Warnock, vegeu Peter RIVIÈRE, 
“Unscrambling Parenthood: The Warnock Report”, Anthropology Today, Vol. 1, 
No. 4 (Aug. 1985), pp. 2-7.   

453 Els precursors d’aquestes teories van ser Marjorie Maguire SHULTZ, 
“Reproductive Technology and Intent-Based Parenthood: an Opportunity for 
Gender Neutrality”, Wisconsin Law Review 297, 1990; i John Lawrence HILL, 
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Unit també es van començar a deixar sentir les teories basades en 
la voluntat. Aquestes teories permeten atribuir reconeixement legal 
a la voluntat d’una persona, formalitzada d’acord amb els requisits 
legals, de ser considerada pare o mare dels menors concebuts 
mitjançant TRA454. L’impacte de les TRA en la subdivisió de rols 
dins la paternitat i en els mètodes per a la seva determinació, unit 
a la major inestabilitat de les relacions familiars i a la configuració 
de la paternitat ja no com una qüestió de necessitat, sinó d’elecció, 
com les TRA fan possible, explica per què els primers treballs van 
començar a distingir entre paternitat genètica, legal i social455. 

                                                                                                               
“What does it mean to be a ‘parent’? The claims of biology as the basis for 
parental rights”, 66 N.Y.U.L. Rev. 353, 1991, pp. 414 i ss. 

454 DOUGLAS, 1991, cit., pp. 127-129: “(...) the intending parents are to be 
regarded as the legal parents of the child, where the donor, in making the 
donation, shows a wish to relinquish all responsibility for any resulting offspring. 
This approach now appears as sections 27. 28 and 29 of the 1990 Act.”; Chris 
BARTON – Gillian DOUGLAS, Law and Parenthood, London, Butterworths, 1995, pp. 
50 i ss.: “We argue that the extent to which legal recognition is given to a person’s 
intention or desire to be regarded as a parent, and to fulfil the functions of a 
parent, has increased over time, so that it is now the primary test of legal 
parentage.”. 

455 DOUGLAS, 1991, cit., pp. 127-129; BARTON –DOUGLAS, cit., pp. 50 i ss.; 
Andrew BAINHAM, “Parentage, Parenthood and Parental Responsibility: Subtle, 
Elusive Yet Important Distinctions”, i Stuart BRIDGE, cit., a BAINHAM, RICHARDS, 
SCLATER (Ed.), cit., pp. 25 i ss., i p. 88, respectivament. Vegeu Eva STEINER, “The 
Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parenthood in 
English Law”, vol 10.3 Electronic Journal of Comparative Law, 2006, pp. 4-5, 13: 
http://www.ejcl.org/103/art103-14.pdf; i Sally SHELDON, “Fragmenting Fatherhood: 
The Regulation of Reproductive Technologies”, The Modern Law Review, Vol. 65, 
No. 4, 2005, pp. 523-553; SHELDON, “Reproductive Technologies…”, cit., 349-362.  
Per una reivindicació més recent de les “teories de la intenció” i, en concret, de 
l’establiment d’una presumpció de paternitat legal derivada de les TRA i basada 
en la voluntat, vegeu Kirsty HORSEY, “Unconsidered inconsistencies. Parenthood 
and assisted conception”, a Kirsty HORSEY and Hazle BIGGS (Eds.), Human 
Fertilisation and Embriology: Reproducing Regulation, London – New York, 
Routledge – Cavendish, 2007, pp. 155-180 (en especial, pp. 176-178). Segons 
HORSEY, la primacia que la voluntat atorga a la paternitat social permet considerar 
pares legals els pares intencionals, cosa que en últim terme afavoreix l’interès del 
menor. Segons l’autora, aquest avantatge es fa especialment patent en aquells 
casos en què la HFEA aplica criteris massa rigorosos per a determinar la 
paternitat o maternitat, com p.e. quan el pare intencional no ha accedit amb la 
mare al tractament, quan les parts han recorregut a la subrogació, o quan existeix 
desacord entre els “progenitors” sobre la disposició dels embrions crioconservats. 
Amb caràcter general, vegeu els treballs de SCHWENZER, cit.; i VONK, 2007, cit., p. 
8.  
Als EE.UU., MEYER (cit., pp. 136-139) s’ha fet ressò de la fragmentació de la 
paternitat i les seves conseqüències. Per la seva banda, CARBONE considera que 
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Les propostes basades en la voluntat, pensades inicialment per 
resoldre els conflictes sobre maternitat subrogada, s’han anat 
expandint amb algunes variants a altres supòsits, com la 
determinació de la doble maternitat respecte dels concebuts per 
TRA en el marc d’una relació homosexual de dues dones456. En 
l’actualitat, en la línia del 7.3 de la LTRHA, diversos ordenaments 
inclouen en les seves legislacions la possibilitat d’establir la filiació 
que pugui resultar de l’accés a les TRA per una parella 
homosexual de dues dones. En algunes de les legislacions que 
encara no preveuen aquesta possibilitat, l’establiment de la filiació 
a favor de les parelles homosexuals s’ha portat a terme pels 
tribunals, o bé ja es conté en propostes legislatives457.  
 
Aquests avenços parteixen de la base que l’establiment de la 
filiació sense l’existència d’un vincle genètic no és un fenomen 
nou, com es desprèn de l’adopció. A més, l’extensió de la pràctica 
de la donació de material genètic i, amb ella, del recurs a les TRA 
heteròlogues coincideix amb la subsistència de presumpcions de 
paternitat tradicionals més basades en les relacions socials (com el 
matrimoni o la convivència amb la mare) que en el vincle genètic. 
Aquests factors han portat a la majoria d’ordenaments a limitar 
cada cop més el paper de la genètica per a l’establiment de la 
filiació, en particular de la derivada del recurs a la fecundació 
assistida458.   

                                                                                                               
aquesta fragmentació ha amplificat les incerteses legals i biològiques que 
envolten la definició de la paternitat, per la qual cosa creu que és essencial 
encoratjar els adults a acceptar i assumir un compromís de responsabilitat 
parental: CARBONE, cit., pp. 1317, 1343-1344. 

456 HARRISON, cit., a FINEMAN and KARPIN (Eds.), cit., pp. 194-200.  
457 Aquest és el cas de l’informe final sobre Assisted Reproductive 

Technology and Adoption, publicat per la VICTORIAN LAW REFORM COMMISSION 
australiana (VLRC) a mitjans de 2007. Entre les novetats de l’informe, que ha de 
ser considerat pel Govern, destaca la proposta de fer accessible les TRA a les 
parelles homosexuals:  
http://www.ita.org.au/www/257/1001127/displayarticle/1001209.html  

458 Entre els autors, vegeu Julie SHAPIRO: “Changing Ways: New 
Technologies and the Devaluation of the Genetic Connection to Children”, a Mavis 
MACLEAN (Ed.), Family Law and Family Values, Oxford – Portland, Hart, 2005, pp. 
81-94, en especial pp. 83-86 i 92-94; i “A Lesbian Centered Critique of ‘Genetic 
Parenthood’”, 9 The Journal of Gender, Race & Justice 591, 2006.  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 236 

 
6.2. Solucions en el dret comparat  
 

6.2.1. Regne Unit: novetats introduïdes per la «Hum an 
Fertilisation and Embriology Act» (2008)  
 
En regular qui pot accedir a les TRA, la HFEA (2008) requereix 
que els centres autoritzats considerin el benestar del futur fill, amb 
especial atenció a la necessitat de suport paternal.  
 

La sec. 14(2)(b) de la HFEA (2008) substituí la “necessitat per un 
pare” que valorava la sec. 13(5) HFEA (1990) per tal que una 
dona pogués accedir a les TRA en algun centre autoritzat del 
Regne Unit, per la noció més comprensiva de “supportive 
parenting”. D’acord amb la nova redacció de la sec. 13(5) una 
dona no es pot sotmetre a tractament si abans no s’ha tingut en 
compte el benestar del futur fill (el que segons la llei ha d’incloure 
la necessitat de suport paternal) i de qualsevol altre fill que es 
pugui veure afectat pel naixement459.  

 
El precepte incorpora una de les reformes més rellevants 
introduïdes per la HFEA (2008), ja que a partir d’una terminologia 
més neutra des del punt de vista de gènere (“supportive 
parenting”) permet reconèixer als membres d’una parella del 
mateix sexe com a pare o mare des del punt de vista legal. Així ho 
permeten les seccions 42 a 44 de la nova HFEA respecte de dues 
dones si conviuen en unió registrada (“civil partnership”) al moment 
del tractament, o aquest s’ha portat a terme en un centre autoritzat 
del Regne Unit i la parella compleix les condicions acordades de 
maternitat, equivalents a les de paternitat. La sec. 54 conté la 
mateixa previsió respecte de dos homes si recorren a una mare 
subrogada i sol·liciten judicialment una ordre parental (“parental 
order”).  
 
Malgrat el canvi terminològic i el reconeixement legal de l’accés a 
les TRA per parelles homosexuals, l’al·lusió a la necessitat de 

                                                 
459 “A woman shall not be provided with treatment services unless 

account has been taken of the welfare of any child who may be born as a result of 
the treatment (including the need of that child for supportive parenting), and of any 
other child who may be affected by the birth.” (la cursiva és meva).  
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suport parental segueix fent extremadament difícil l’accés a les 
TRA per una dona sola460.  
 
A partir del que disposa l’actual sec. 13(5), la sec. 36 intenta 
“trobar” un pare al nascut per mitjà de les TRA quan la receptora 
no està casada. En absència de vincle genètic la sec. 36 considera 
pare a l’home que accedeix amb la dona als serveis de TRA 
subministrats per persona autoritzada, sempre que es compleixin 
les condicions acordades de paternitat que detalla la sec. 37 
(“agreed fatherhood conditions”). Entre aquestes condicions hi ha 
la necessitat que l’home consenti per escrit davant del centre a la 
paternitat que pot derivar del tractament; que la receptora hi 
consenti també per escrit; que cap de les dues parts revoqui 
aquest consentiment abans de la transferència embrionària (del 
qual s’haurà d’haver informat l’altra part), els òvuls o l’esperma a la 
receptora; que aquesta no hagi informat que el tractament s’ha de 
portar a terme amb una altra persona (home o dona); i que les 
parts no es trobin en cap dels graus prohibits de parentiu. La 
revocació del consentiment en cap cas impedeix a la receptora 
continuar amb el tractament.  
 

                                                 
460 Durant la tramitació parlamentària de la Llei de 1990 els intents de 

limitar l’accés a les TRA a les persones casades o, com a mínim, als membres 
d’una parella de fet heterosexual no van tenir èxit per un vot en contra. La sec. 
13(5) s’introduí a partir d’una esmena com un obstacle per tal d’evitar la creació 
de famílies monoparentals a través de les TRA. El precepte ha estat criticat 
durament pels que argumenten que els nascuts a partir de TRA corren un risc 
inferior d’experimentar problemes associats als nascuts en famílies 
monoparentals, en tant que el seu naixement ha estat especialment planificat: 
vegeu DOUGLAS, 1991, cit., pp. 121-122, i “Assisted Reproduction and the Welfare 
of the Child”, Current Legal Problems, 53, 1993; SHELDON, “Reproductive 
Technologies...”, cit., p. 358; J. K. MASON, “Discord and Disposal of Embryos”, 
Edin L R, Vol. 8, pp. 84-93, 2004: pp. 91-92; JACKSON, 2006, cit., pp. 812-813, i 
“Conception and the Irrelevance of the Welfare Principle”, 65 Modern Law Review, 
2002, pp. 176-203. Més recentment, HORSEY utilitza aquest mateix argument per 
defensar la prevalença de la doctrina de la intenció a l’hora de determinar la 
paternitat derivada de TRA, en lloc d’aplicar presumpcions tradicionals: a HORSEY 
- BIGGS (Eds.), cit., 2007, p. 176. Des d’un punt de vista de gènere, la “necessitat 
d’un pare” a què al·ludia la sec. 13(5) HFEA també havia estat durament criticada 
perquè situava les dones que pretenen la implantació dels preembrions en una 
posició de dependència respecte de l’home que pot revocar el seu consentiment: 
Sally SHELDON, “Evans v Amicus Healthcare; Hadley v Midland Fertility Services – 
Revealing cracks in the ‘twin pillars?’”, Ch. & Fam. L.Q., Vol. 16, No. 4, 2004, pp. 
437-452, a pp. 450-451.  
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Abans de la reforma de 2008 i, amb ella, de la introducció de les 
condicions acordades de paternitat i maternitat, la legislació 
únicament al·ludia a la necessitat de la figura paterna i de 
tractament conjunt amb la receptora. Com posen de relleu les 
decisions judicials que analitzo a continuació, aquest criteri 
resultava excessivament indeterminat, en especial quan la parella 
que accedia a les TRA no estava casada461.  
 
La sec. 35 HFEA (2008) no s’aplica quan el material genètic 
utilitzat en el tractament prové del marit o home amb qui la 
receptora accedeix a les TRA, ja que en aquests casos el vincle 
genètic entre l’home i el nascut ja condueix a l’establiment de la 
paternitat. La sec. 35(1) regula la fecundació heteròloga de dona 
casada i considera pare el cònjuge, llevat que demostri que no hi 
consentí.  

 
Quan la dona no està casada, l’aplicació del test del consentiment 
de la sec. 35, equivalent a la sec. 28(2) de la HFEA (1990), 
conduiria a una solució insatisfactòria, ja que mentre que 
l’existència de matrimoni assumeix que el desig de les parts de 
tenir fills és probable i, per tant, el marit pot deixar sense efecte la 
presumpció de paternitat en qualsevol cas demostrant que no 
consentí al tractament, quan la dona que accedeix a les TRA no 
està casada resulta molt més difícil fer assumpcions462. En aquests 
casos, l’antiga sec. 28(3) utilitzava una presumpció basada en fets 
que determinava la paternitat de l’home que accedí junt amb la 
dona al centre de reproducció assistida per tal que es portés a 
terme la tècnica (“treatment together”). A diferència de les 
regulacions dels països que exigeixen una relació determinada 
entre la mare i la persona que consent, la legislació britànica era 
ambigua. El requisit d’accedir conjuntament al centre de 
reproducció assistida no exigia que les parts estiguessin casades o 
en relació estable de parella, la qual cosa havia portat a criticar la 
manca de claredat del precepte463.  
 

                                                 
461 JACKSON, 2006, cit., pp. 834-835; 2001, cit., pp. 238-239.  
462 En relació a l’anàloga sec. 28(2) de la HFEA (1990), vegeu Stuart 

BRIDGE, cit., a BAINHAM, RICHARDS, SCLATER (Ed.), cit., pp. 85-86; i JACKSON, 2006, 
cit., p. 835.  

463 ANTOKOLSKAIA, cit., pp. 178.  
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L’antiga sec. 28(3) no contenia cap referència al consentiment de 
la parella masculina de la receptora, sinó que valorava l’existència 
d’una actuació positiva consistent en l’accés conjunt al tractament. 
Davant la dificultat d’afirmar que l’home accedeix d’alguna manera 
als serveis de reproducció assistida quan la tècnica en qüestió s’ha 
portat a terme amb material genètic de donant anònim, els 
tribunals britànics feien una interpretació àmplia del precepte464. El 
repte principal que plantejava la sec. 28(3) era determinar si la 
decisió de tenir un fill formava part d’una iniciativa conjunta. En 
aquest sentit, la majoria de pronunciaments judicials consideraven 
que l’expressió “receiving services together” no s’havia d’entendre 
en sentit restrictiu, sinó que s’havia de basar en la voluntat 
d’ambdues parts d’accedir a la clínica i sol·licitar tractament com a 
parella. Per tant, l’exigència ja es complia pel simple fet que la 
dona rebés tractament i l’home accedís a la clínica amb ella i li 
oferís suport emocional.  
 

En paraules del tribunal que resolgué U v. W ([1997] 2 FLR 282), 
és rellevant que el metge que aplica les TRA ho faci en resposta 
a la sol·licitud feta per un home i una dona com a parella 
(“responding to a request for that form of treatment made by the 
woman and the man as a couple”). No obstant, en el cas el 
tribunal no acabà declarant la paternitat en base a la sec. 28(3) 
perquè el tractament no havia tingut lloc al Regne Unit, sinó a 
Itàlia i, per tant, en un centre no autoritzat en els termes de la 
HFEA.  

 
A Re: R (A Child) l’home havia signat l’imprès en què acceptava 
accedir a FIVTE amb la receptora i consentia a la paternitat que 
se’n pogués derivar465. Després d’un primer programa de FIVTE 
sense que es produís l’embaràs, la parella es dissolgué i la dona 
hi accedí de nou, deixant en blanc el nom de la parella en el 
formulari de consentiment. Com a conseqüència d’aquesta 
darrera FIVTE va néixer una nena respecte de la qual l’home 
sol·licità responsabilitat parental i drets de visita, en els termes de 
la Children Act (1989). Segons el tribunal, l’inici del tractament 
conjunt no implica que qualsevol tractament que es porti a terme 
en el futur també s’hagi de considerar realitzat a l’home i a la 

                                                 
464 Així ho desenvolupen, entre d’altres, els casos Re B (Parentage) 

([1996] 2 FLR 15) i U v. W ([1997] 2 FLR 282), que s’analitzen a continuació.  
465 [2003] EWCA Civ. 182. El mateix cas arribà a la House of Lords amb 

el nom In Re D (A Child Appearing by Her Guardian Ad Litem) (Respondent) 
[2005] UKHL 33.  



CAPÍTOL SEGON. EL CONSENTIMENT A LA PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES  
I ELS SEUS EFECTES 

 
 

 

 240 

dona com a parella, ja que tant la sec. 28(2) respecte del marit 
com la sec. 28(3) respecte de l’home no casat amb la mare es 
centren en el moment del tractament en què es transfereixen les 
gàmetes o els preembrions a la receptora. En conseqüència, com 
que la sec. 28(6) també impedeix tractar com a pare el donant 
d’esperma, en el cas no es determinà la paternitat legal de la 
menor, tot i que es van reconèixer certs drets de visita a favor de 
l’home. La House of Lords confirmà la sentència, en considerar 
que el requisit del “treatment together” s’ha de complir en el 
moment en què es porti a terme el procediment. La HL qualificà 
aquest requisit com un “mental element”, consistent en la voluntat 
de la parella de compartir una iniciativa comú de crear una família 
(par. 43), i reiterà l’exigència d’actualitat d’aquest consentiment, 
de manera que perquè l’home pugui ser considerat pare legal 
sota la sec. 28(3), els dos membres han d’accedir com a parella a 
la implantació dels preembrions466.  

 
El requisit legal del “treatment together” amb més motiu permetia 
considerar pare a l’home que havia aportat el seu material genètic 
en accedir als tractaments amb la mare, encara que no hagués 
consentit expressament la paternitat que en pogués derivar. En 
aquests casos la paternitat no s’havia determinat en base a la sec. 
28(3), que s’aplicava únicament als casos de fecundació 
heteròloga.  
 

Aquest és el supòsit de fet del cas ja mencionat Re: B 
(Parentage), en què l’aportació d’esperma en el marc d’un 
tractament conjunt s’assimilà a l’acceptació i, per tant, a un 
consentiment implícit que permeté establir la paternitat. El cas 
resol la sol·licitud de pensió alimentària a favor de dos bessons 
formulada per la mare contra la seva exparella i pare biològic dels 

                                                 
466 Les instàncies judicials britàniques que s’havien pronunciat sobre el 

cas Evans v. The U.K. (Evans v. Amicus Healthcare [2004], EWCA Civ 727) 
també analitzaren aquest requisit. En coherència amb el pronunciament de la HL 
a In Re: R, la Court of Appeals considerà que el “treatment together” es dóna 
sempre que la parella, casada o no, roman unida per tal d’accedir a un 
tractament. En el cas, el tribunal considerà que determinar si existeix aquest 
consentiment és una qüestió de fet que no es dóna quan l’home revoca el seu 
consentiment a l´ús dels embrions (par. 99). Per una crítica del cas basada en el 
fet que l’home ni tenia la voluntat (“intention”) de revocar el seu consentiment, ni 
la clínica tenia notícia de què ho hagués fet, vegeu HORSEY, cit., a HORSEY - BIGGS 
(Eds.), cit., pp. 163-167. Segons l’autora, aplicar teories basades en la voluntat a 
aquest cas hagués garantit millor l’interès del menor, permetent que en quedés 
determinat el pare legal, a més de ser més coherent amb la regulació aplicable a 
la paternitat no derivada de TRA i més neutra des del punt de vista de gènere.  
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menors. D’acord amb els fets de la sentència, en la fase final de 
la relació el demandat va acceptar acudir amb l’actora a la clínica 
per tal d’aportar l’esperma amb què la dona va ser inseminada 
cinc mesos més tard, un cop ja havia finalitzat la relació. L’home 
acceptà constar com a pare dels menors en els seus certificats de 
naixement però en contestar la demanda oposà la no paternitat 
legal amb l’argument que havia aportat l’esperma com un “favor” 
casual a la demandant. Pel contrari, la Family Divison anglesa 
considerà que l’home havia de ser conscient de la transcendència 
dels seus actes en aportar el seu esperma i acudir a la clínica junt 
amb la receptora i que, per tant, no podia ser considerat donant 
anònim en els termes del paràgraf 5 de l’Annex 3 de la HFEA467. 
El tribunal atorga rellevància a l’accés al centre i al tractament 
com a parella (“receiving treatment services together”), i té molt 
en compte que l’home mai revocà aquest consentiment 
presumpte. Segons la Jutge Bracewell, era clar que es tractava 
d’una iniciativa conjunta468.  
 

                                                 
467 Aquest precepte sí que exigeix el consentiment efectiu, que la 

sentència interpreta que s’ha de prestar per escrit. El precepte s’expressa en els 
termes següents: “Use of gametes for treatment of others. 5 (1) A person’s 
gametes must not be used for the purposes of treatment services unless there is 
an effective consent by that person to their being so used and they are used in 
accordance with the terms of the consent. (2) A person’s gametes must not be 
received for use for those purposes unless there is an effective consent by that 
person to their being so used. (3) This paragraph does not apply to the use of a 
person’s gametes for the purpose of that person, or that person and another 
together, receiving treatment services.”.  

468 “It was part of a plan, with a history given to the hospital by the 
applicant, which was the background report of discussions and agreement of both 
parties. The attendance at the hospital jointly, with the giving of the sperm was 
satisfactory and knowing that the sperm was not used for impregnation that day, 
can in my judgement only be described as a joint enterprise which encompasses 
the word ‘together’”. La solució difereix notablement del cas homòleg nord-
americà Ferguson v. McKiernan, resolt pel TS de Pennsylvania el 27.12.2007 
(940 A.2d 1236). En el cas, existia un acord oral entre les parts pel qual el pare 
biològic i exparella de la mare acceptà donar esperma a la clínica per tal que la 
dona es sotmetés a FIVTE, tot i que renuncià a qualsevol responsabilitat futura 
com a pare. Gairebé cinc anys després del naixement dels bessons, a què l’home 
havia assistit, la mare li reclamà una pensió que el TS denegà considerant l’acord 
vinculant. Segons el TS, la situació era similar a la d’una mare soltera que havia 
recorregut a un donant anònim, a més que atribuir responsabilitat a l’home 
actuaria com a desincentiu per molts possibles donants (p. 1248). Per contra, els 
tribunals inferiors i un dels dos vots particulars havien considerat que la situació 
de l’home no era en cap cas assimilable a la d’un donant anònim perquè 
l’anonimat s’havia perdut en el mateix moment d’estipular l’acord privat, motiu pel 
qual havia de prevaler l’interès superior dels menors (p. 1251).  
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En el fons, la interpretació del precepte per part dels tribunals 
reflectia la idea bàsica de la HFEA de diferenciar expressament la 
donació anònima que s’havia portat a terme en un centre 
autoritzat, de les donacions d’esperma que havien tingut lloc en 
altres circumstàncies. En aquest darrer cas, la Llei anglesa 
considera pare l’home que va aportar l’esperma (“begetter”), que 
es diferencia del simple donant anònim (“donor”)469. 
 

                                                 
469 En alguns casos aquestes donacions comprenen les IA conegudes 

com a “do-it-yourself” (DIY). HERRING (cit., p. 293) cita com a exemple el de la 
dona no casada que obté l’esperma a través d’algun web d’internet o d’un amic o 
conegut i s’insemina a casa amb una xeringa. En aquests casos, l’home 
(“begetter”) està obligat a mantenir econòmicament el menor fins que assoleixi la 
majoria d’edat, en els termes de la sec. 1(1) de la Child Support Act (1991).  
A finals de 2007 la premsa informà del cas d’un home que donà esperma a una 
parella de dues dones. Amb motiu de la dissolució de la parella, les dones 
reclamaren al donant una pensió alimentària a favor dels bessons nascuts per IA. 
La Child Support Agency anglesa (CSA) sol·licità a l’home la pràctica de les 
proves de paternitat i el pagament d’una pensió alimentària als bessons: “Un 
donante de esperma británico, obligado a pagar una pensión”, El País, 4.12.2007: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/donante/esperma/britanico/obligado/pagar
/pension/elpepusoc/20071204elpepusoc_5/Tes 
En la mateixa línia s’ha pronunciat el TS d’Irlanda a J. McD. v. P.L. and B.M., 
resolt el 10.12.2009 (Appeal No: 186 of 2008). En el cas, una parella de dues 
dones que convivien des de l’any 1995 i que el 2006 s’havien constituït en una 
unió civil al Regne Unit, en els termes de la CPA britànica, van signar un acord 
amb un amic homosexual, pel qual aquest darrer es comprometia a actuar com a 
donant d’esperma i a comportar-se com un tiet (“favourite uncle”, en els termes 
exactes del contracte) del nen concebut mitjançant IA. Aquest estatus no 
comportava cap obligació en l’educació del nascut, impedia a l’home influir en 
aquest procés i, si bé reconeixia la possibilitat de mantenir cert contacte, 
declarava que no existia cap obligació de facilitar-lo. En qualsevol cas, aquesta 
possibilitat quedava a la discrecionalitat dels membres de la parella i mai podia 
interferir en la vida familiar del menor. El 2006, després del naixement d’un nen, la 
relació de les dones amb l’home es deteriorà, especialment perquè les primeres 
consideraven que el darrer no es comportava estrictament com un “tiet” (visitava 
massa sovint el menor i pretenia fer efectives relacions personals a les quals 
havia renunciat prèviament) i perquè l’home s’oposà judicialment a què les dones 
es traslladessin a Austràlia amb el menor. El conflicte acabà davant de la High 
Court, que rebutjà la “guardianship order” interposada pel pare biològic i qualsevol 
dret d’accés vers el menor. El Supreme Court estimà en part el recurs interposat 
per l’home i, abans de retornar el cas al High Court, aconsellà a les parts assolir 
un acord. En absència d’acord, el Supreme Court considerà que el que millor 
garantia l’interès superior del menor era reconèixer a l’home un dret a visitar el 
menor un dia al mes (ponència Jutge Denham §81, xvi). De les cinc ponències 
dels Jutges del Supreme Court que van decidir el cas es desprèn que l’interès 
superior del menor va més enllà de qualsevol acord previ entre les parts.  
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Les dificultats interpretatives al voltant de l’expressió “treatment 
together”, com ha posat de relleu la jurisprudència, expliquen per 
què la sec. 36 de la nova HFEA (2008) considera pare a l’home 
que accedeix amb la dona als serveis de TRA subministrats per 
persona autoritzada, previ compliment de les esmentades 
condicions de paternitat que detalla la sec. 37.  
 
6.2.2. Estats Units d’Amèrica 
  
a) L’establiment de la filiació a partir de la volu ntat 
(“intention”) 
 

Fins als anys noranta, als EE.UU. la determinació de la paternitat a 
través de la voluntat només havia rebut reconeixement legal i 
social en el cas de l’adopció. A partir de 1990 diversos treballs van 
començar a reivindicar el paper de la voluntat o desig d’una 
persona de ser considerada pare o mare com a criteri decisiu 
d’atribució de la paternitat o maternitat, en especial quan la 
concepció resultava d’un acte planificat com el derivat de l’accés a 
TRA470.  

                                                 
470 A més dels ja esmentats treballs pioners de SHULTZ, 1990, cit., i HILL, 

cit., aquestes teories es van anar desenvolupant per Malina COLEMAN, “Gestation, 
Intent, and the Seed: Defining Motherhood in the Era of Assisted Human 
Reproduction”, 17 Cardozo L. Rev. 497,1996; i Janet L. DOLGIN: Defining the 
Family. Law, Technology, and Reproduction in an Uneasy Age, New York and 
London, New York University Press, 1997, pp. 176-212, i “Choice, Tradition, and 
The New Genetics: The Fragmentation of The Ideology of Family”, 32 Conn. L. 
Rev. 523, 2000, pp. 534 i ss. Més recentment, vegeu Richard F. STORROW, 
“Parenthood By Pure Intention: Assisted Reproduction and the Functional 
Approach to Parentage”, 53 Hastings L.J. 597, 2002; APPLETON (2006, cit., pp. 
276-282), per qui la teoria és el successor idoni de la presumpció de paternitat, ja 
que opera de la mateixa manera amb independència del sexe dels pares; i Linda 
S. ANDERSON: “Redefining ‘parent’: Avoiding the Fatal Flaw in Analysis of Assisted 
Reproductive Technology Disputes”, Stetson University College of Law Research 
Paper No. 2009-29, pp. 1-32, a pp. 20 i ss.  
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1487593) i “Adding players 
to the game: parentage determinations when assisted reproductive technology is 
used to create families”, Arkansas Law Review, Vol. 62, No. 1, 2009, pp. 29-56 
(http://ssrn.com/abstract=1410140), vegeu en especial pp. 52 i ss. Mentre el 
legislador no reconegui valor a la voluntat (“intention”) per tal de determinar la 
paternitat i la maternitat en totes les noves formes de família que les TRA fan 
possibles, l’autora proposa que els tribunals s’acullin a aquestes teories perquè 
són les que aporten més predictibilitat i les més coherents amb el benestar del 
menor.  
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El desenvolupament de les TRA i la consegüent generalització del 
seu accés provocà un augment del recurs a la maternitat 
subrogada gestacional. A diferència de la tradicional, en què la 
gestant coincideix amb la mare genètica, en la gestacional és la 
comitent o una donant qui aporta l’òvul que gesta una mare 
subrogada471. Malgrat els majors costos que comporten, els acords 
de maternitat subrogada gestacional van rebre resposta legal per 
part d’algunes jurisdiccions nord-americanes a partir del cas resolt 
pel TS de Califòrnia Johnson v. Calvert [851 P.2d 776 (1993)], el 
primer exemple de col·laboració reproductiva a partir de FIVTE. El 
paper de la voluntat dels individus s’expandí de forma significativa 
en aquest context, i alguns tribunals nord-americans van acabar 
adoptant les teories basades en la voluntat (“intention”) com a 
element bàsic per a l’establiment de la paternitat i la maternitat en 
cas de conflicte entre la mare subrogada i la parella comitent. En 
aquests casos la responsabilitat parental de la parella comitent o 
“pares intencionals” deriva més del contracte que aquests han 
signat amb la mare subrogada, que de la pròpia voluntat472.   
 
Les teories basades en la voluntat assumeixen que en el context 
de les TRA les opcions que s’escullen de forma voluntària, 
deliberada, expressa i negociada han de permetre establir la 
paternitat legal473. A partir d’un argument emprat en dret de danys i 
basat en la causalitat (“but for”), aquestes teories consideren pares 
legals els pares intencionals o parella comitent, per ser els que van 

                                                 
471 WEISBERG, APPLETON, cit., pp. 1109-1110.  
472 Rivka WEINBERG, “The moral complexity of sperm donation”, 22:3 

Bioethics 166, 2008, a p. 168.  
473 SHULTZ, 1990, cit., p. 323: “(...) [w]ithin the context of artificial 

reproductive techniques, intentions that are voluntarily chosen, deliberate, express 
and bargained-for ought presumptively to determine legal parenthood”. La teoria 
va ser presentada per primer cop amb ocasió de la crítica a la resolució del cas 
sobre subrogació tradicional In Re Baby M., en què el TS de Nova Jersey atorgà 
prevalença a la voluntat de la mare subrogada (mare genètica i gestacional) de no 
lliurar la nena a la parella comitent. Segons l’autora, amb aquesta decisió el 
tribunal no només trivialitzà el rol de la voluntat (“intention”) en el procés de presa 
de decisions procreatives, sinó que contribuí a reforçar els estereotips relatius a la 
dificultat de preveure les intencions i decisions de les dones i a la inevitabilitat del 
seu destí biològic: SHULTZ, 1990, cit., pp. 370-371 i 378-379. L’autora reiterà 
aquesta teoria a “Taking Account of Arts in Determining Parenthood: a Troubling 
Dispute in California”, 19 Washington University Journal of Law & Policy 77, 2005, 
pp. 94 i ss. 
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preveure la concepció. La voluntat es formalitza per mitjà d’un 
contracte exprés amb la mare subrogada, que persegueix garantir 
la seguretat jurídica que comporta que els pares del menor ja 
estiguin determinats en el mateix moment del seu naixement474.  
 

Les teories basades en la voluntat s’emmarquen dins les tesis de 
base utilitarista i individualista favorables a l’ordenació privada de 
les relacions familiars. Segons aquestes tesis, quan els fills són 
concebuts per elecció expressa dels seus pares, com succeeix 
sempre que s’accedeix a les TRA, la llei ha d’atorgar valor a 
aquesta voluntat, més que a l’existència o inexistència de vincles 
biològics, que no són cap garantia d’exercir la paternitat de forma 
adequada. D’altra banda, els propis individus són els més ben 
situats per determinar els seus interessos, per la qual cosa han 
de poder prendre les pròpies decisions en el context reproductiu 
sempre que això no perjudiqui a tercers. Des d’un punt de vista 
de gènere les teories basades en la voluntat són més neutres, ja 
que permeten encoratjar i reforçar les eleccions masculines, i 
implicar més els homes en la cura dels fills475.  

 
El citat Johnson v. Calbert [851 P.2d 776 (1993)] resol un cas 
sobre maternitat subrogada gestacional en base a les teories 
voluntaristes, considerant pares des d’un punt de vista legal els 
membres de la parella comitent, que eren també els pares 
genètics:  
 

Després del part, la mare subrogada, només mare gestacional, va 
canviar d’opinió i sol·licità que la filiació materna del nascut 
només s’establís al seu favor. D’acord amb l’estatut californià 
aplicable, que permet determinar la maternitat a partir de la prova 
del part i a través de les proves d’ADN, tant l’esposa comitent 
(mare des del punt de vista genètic), com la mare subrogada 
(mare des del punt de vista gestacional) podien ser considerades 

                                                 
474 HILL, cit., pp. 414-418. Per una aproximació més recent als arguments 

basats en la causalitat per tal de determinar la filiació en aquests casos, vegeu 
Tim BAYNE and Avery KOLERS, “Toward a Pluralist Account of Parenthood”, 
Bioethics, Vol. 17, No. 3, 2003, pp. 221-242, a pp. 238-241. Segons els autors, 
estar implicat causalment en el naixement d’un nen és l’element clau per ser-ne 
considerat pare. En base a aquesta teoria, formulen una proposta pluralista de 
paternitat que permeti considerar pare o mare al mateix temps els pares genètics, 
la mare gestacional, les persones que tenen la guarda del menor i, en el seu cas, 
també els pares intencionals.  

475 SHULTZ, 1990, cit., pp. 322-344 i 398.  
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mares amb efectes legals. No obstant, el TS de Califòrnia només 
considerà mare des del punt de vista legal a la comitent, ja que va 
ser ella i no la mare subrogada qui decidí concebre el nen i tenir-
ne cura com a propi: “[S]he who intended to procreate the child –
that is, she who intended to bring about the birth of a child that 
she intended to raise as her own – is the natural mother under 
Californian law.” (782). El tribunal establí la filiació a favor dels 
dos membres de la parella comitent vinculant la seva voluntat, 
sense la qual el naixement no s’hauria produït, a la teoria de la 
causalitat: “(...) They affirmatively intended the birth of the child, 
and took the steps necessary to effect in vitro fertilization. But for 
their acted-on intention, the child would not exist. (...)” (782).  

 
En la línia de Johnson, In Re Marriage of Buzzanca [72 Cal. Rptr. 
2d 280 (Ct. App. 4th 1998)] considera pares des del punt de vista 
legal els membres de la parella comitent pel fet d’acceptar 
voluntàriament la concepció i les responsabilitats que en deriven:  
 

En el cas, la parella comitent contractà una mare subrogada per a 
la implantació del preembrió creat a partir de gàmetes donades. 
Just abans del naixement el marit interposà demanda de divorci i 
l’esposa reconvingué sol·licitant una pensió a favor del fill del 
matrimoni. El tribunal d’apel·lacions de Califòrnia revocà la 
decisió del tribunal inferior, que considerava que el fill no tenia 
pares legals, i determinà la paternitat respecte dels esposos en 
base al seu paper (“initiating role”) en la concepció i en el 
naixement. El tribunal atorgà la guarda del nascut a la mare 
comitent i obligà el pare comitent al pagament d’una pensió a 
favor del menor (293).  
 

No obstant, en alguns casos l’aplicació de les teories basades en 
la voluntat han conduït a altres resultats:  
 

Així, a McDonald v. McDonald [608 N.Y.S.2d 447 (App. Div. 
1994)] el TS de Nova York considerà mare legal a la gestant en 
base a la seva voluntat d’assumir les responsabilitats derivades 
de la maternitat, tot i la manca de vincle genètic amb el nascut. 
Fora del context de la maternitat subrogada, a Perry-Rogers v. 
Fasano [715 N.Y.S.2d 19, 24 (App. Div. 2000)] el mateix tribunal 
arribà a una solució diferent, ja que declarà determinà la filiació 
del nascut a favor dels membres de la parella el preembrió de la 
qual havia estat implantat per error en una altra dona.  

 
Recentment alguns tribunals nord-americans han aplicat les teories 
basades en la voluntat per determinar la maternitat respecte de la 
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companya de la mare gestacional, que participà en la planificació 
de la concepció dels menors a partir de TRA, així com en el seu 
creixement i educació.  
 
Més enllà del seu desenvolupament jurisprudencial, les teories 
basades en la voluntat també han estat objecte de dures crítiques. 
A més de les objeccions a l’ordenació privada de la família, que 
recullo en el darrer capítol d’aquest treball, s’afirma que aquestes 
teories en el fons reprodueixen el model de família nuclear; que 
fora de l’àmbit de les TRA, el criteri de la voluntat no permet 
reconèixer moltes de les situacions no planificades en què s’ha 
pogut exercir “de facto” la paternitat; i que en els casos de 
maternitat subrogada, obliga a escollir entre dues dones que 
potencialment podrien ser mares del nascut, la qual cosa perjudica 
en últim terme l’interès del menor476. A més, aplicades a la 
maternitat subrogada, aquestes teories no resolen els canvis 
d’opinió respecte de la voluntat inicial (per tant, en aquestes 
circumstàncies quina és la voluntat que cal respectar?)477, ni els 
casos d’error (“mix-ups”) que de vegades tenen lloc a les clíniques 
en relació al material genètic o als preembrions478. Aquestes 
teories també han rebut crítiques des d’una perspectiva de gènere, 
ja que en desplaçar el pes de la genètica a la voluntat 
contribueixen a l’objectivació dels menors i de les dones que 
                                                 

476 Liezl VAN ZYL, “Intentional Parenthood and the Nuclear Family”, 
Journal of Medical Humanities, Vol. 23, No. 2, 2002, pp. 107-118; i Joan 
MAHONEY, “Adoption as a Feminist Alternative to Reproductive Technology”, a 
Joan C. CALLAHAN (Ed.), Reproduction, Ethics, and the Law. Feminist 
Perspectives, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1995, pp. 
35-54, a p. 45.  

477 CAHN, 2009, cit., pp.207-208; i APPLETON, 2006, cit., pp. 276 i ss. En 
resposta, corrents com el “behavioralism” o “behavioral law and economics”, que 
estudien el pes de les emocions en àmbits concrets del discurs legal com la 
maternitat subrogada, proposen atorgar rellevància als canvis d’opinió de les parts 
en relació al contracte inicial. Aquests corrents es basen en l’assumpció que els 
individus no preveuen acuradament les seves emocions “ex ante”: vegeu Jeremy 
A. BLUMENTHAL, “Law and the Emotions: The Problems of Affective Forecasting”, 
80 Ind. L.J. 155, 2005, pp. 209-215.   

478 APPLETON, 2006, cit., pp. 276 i ss.; i SHULTZ, cit., 2005, pp. 99 i ss. Per 
una aproximació més recent contrària a les teories basades en la voluntat i 
favorable a l’ordenació privada per a determinar la filiació en aquests casos i en 
els dels nascuts en el marc d’una relació lesbiana, vegeu Robin MACKENZIE, 
“Beyond genetic and gestational dualities. Surrogacy agreements, legal 
parenthood and choice in family formation”, a HORSEY - BIGGS (Eds.), cit., pp. 181-
204 (en especial, pp. 185-186 i 199).  
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actuen com a subrogades479. Finalment, una tesi més qüestionada 
i minoritària afirma que utilitzar regles específiques per determinar 
la filiació derivada de TRA és contraproduent, ja que les TRA no 
creen formes genuïnament noves o diferents de família, sinó que 
molts cops reprodueixen les famílies més tradicionals480.   
 
La UPA (2000) amplià el seu contingut per tal de permetre 
determinar la filiació dels concebuts a través de TRA, i amb la 
reforma de 2002 equiparà el tracte dels fills matrimonials i no 
matrimonials. La nova regulació atorga reconeixement legal a les 
teories jurisprudencials basades en la voluntat (“intention”)481.  
 

La importància de la voluntat per tal de determinar la filiació es 
posa de relleu, de forma especial, en el §703. El precepte permet 
determinar la paternitat respecte de l’home que tot i no ser el 
marit de la mare aporta el seu esperma o consent a l’aplicació de 
les TRA amb la voluntat de ser el pare del menor482. Per la seva 
banda, el §704 al·ludeix a l’home que té la voluntat de ser el pare 
del menor, que ha d’expressar el seu consentiment per escrit. 

 

                                                 
479 MAHONEY, cit., a CALLAHAN (Ed.), cit., p. 44.  
480 El principal exponent d’aquesta línia minoritària, pels arguments que 

veurem en el capítol quart, és Marsha GARRISON: “Law Making for Baby Making: 
an Interpretive Approach to the Determination of Legal Parentage”, 113 Harv. L. 
Rev. 835, 2000, pp. 880 i ss., 903-912, i 1999, cit., pp. 693-700. Per una crítica 
recent a aquesta tesi vegeu CAHN, 2009, cit., pp. 201-214. 

481 Per una crítica general a les diferents regles de la UPA (2000) per 
determinar la paternitat en funció de la forma de concepció, vegeu GARRISON, 
2000, cit.: pp. 859-863, 874, 880-881, 919, 921. Fora de l’accés a les TRA en el 
context de les famílies tradicionals, la UPA (2000) només aplica les teories 
basades en la voluntat (“intention”) als acords gestacionals, amb la qual cosa 
segueix sense reconèixer la realitat de les famílies homosexuals: CAHN, 2009, cit., 
pp. 208 i ss. En el mateix sentit, ja s’havien pronunciat Mary Patricia BYRN, “From 
Right to Wrong: A critique of the 2000 Uniform Parentage Act”, 16 UCLA Women’s 
L.J. 163, 2007, pp. 166 i ss.; i DALTON, cit., pp. 281 i ss. La posició en contra és 
minoritària, i està encapçalada per Melanie B. JACOBS, qui apunta que una 
interpretació àmplia de la UPA (2000) basada en la teoria de la voluntat 
(”intention”) ja permet considerar mares legals a dues dones: “Applying Intent-
Based Parentage Principles to Nonlegal Lesbian Coparents”, Northern Illinois 
University Law Review, Vol. 25, pp. 433-48, 2005; i “Micah has One Mommy and 
One Legal Stranger: Adjudicating Maternity for Nonbiological Lesbian Coparents”, 
50 Buff. L. Rev. 341, 2002, pp. 370 i ss.  

482 “A man who provides sperm for, or consents to, assisted reproduction 
by a woman as provided in Section 704 with the intent to be the parent of her 
child, is a parent of the resulting child.”.  
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b) La “funció” com a mitjà d’atribució de certs dre ts parentals  
 
La UPA (2000) també permet considerar pare l’home que malgrat 
no consentir a les TRA va conviure amb la receptora i el nascut 
durant un temps i actuà com a pare. Amb això, la UPA (2000) 
afegeix a la voluntat un criteri de paternitat funcional (“functional 
parenting”):  
 

La segona part del §704 destaca la importància de la paternitat 
funcional per tal de determinar l’estatus de pare, ja que permet 
declarar la paternitat en absència de consentiment exprés si la 
receptora i l’home van conviure en la mateixa llar amb el menor 
durant els seus dos primers anys de vida i el van tractar 
obertament com a fill seu483.   

 
Els primers casos en aplicar criteris de paternitat funcional van 
permetre atorgar certs drets parentals a homes que havien “actuat” 
com a pares dels fills de la seva exparella484. Els mateixos criteris 
que permetien incloure el progenitor no biològic no reconegut pel 
dret dins la noció de “functional parenting” es van proposar més 
endavant en relació a l’exparella lesbiana de la mare que 
reclamava certs drets parentals respecte dels fills de l’altra485.  
 
La paternitat funcional al·ludeix als comportaments i a les relacions 
familiars viscudes com a criteri bàsic per a atribuir certs drets 
parentals. En aquests casos, una relació existent permet qualificar 
com a pares o quasi-pares les persones que van desenvolupar un 
rol parental i van assumir certes responsabilitats parentals 
respecte dels menors, amb independència del seu vincle genètic 

                                                 
483 “(a) Consent by a woman, and a man who intends to be a parent of a 

child born to the woman by assisted reproduction must be in a record signed by 
the woman and the man. This requirement does not apply to a donor. (…) (b) 
Failure a man to sign a consent required by subsection (a), before or after birth of 
the child, does not preclude a finding of paternity if the woman and the man, 
during the first two years of the child’s life resided together in the same household 
with the child and openly held out the child as their own.”.  

484 D’aquests primers casos, Katharine BARTLETT n’extragué la teoria de 
la paternitat funcional: “Rethinking Parenthood as an Exclusive Status: The Need 
for Legal Alternatives When the Premise of the Nuclear Family Has Failed”, 70 Va. 
L.Rev. 879, 1984.  

485 Nancy D. POLIKOFF, “This Child Does Have Two Mothers: Redefining 
Parenthood To Meet the Needs of Children in Lesbian-Mother and Other 
Nontraditional Families”, 78 Geo. L.J. 459, 1990.  
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amb ells. Més que d’atribuir una sèrie de drets als no-pares, aquest 
criteri tracta d’expandir la definició de paternitat per tal d’incloure 
aquelles persones amb qui el menor ha tingut una relació paterno-
filial486.  
 
Inicialment, la categoria s’aplicava a l’exparella que havia actuat 
com a coprogenitor amb el reconeixement del progenitor legalment 
reconegut487. En canvi, les teories basades en la voluntat, més 
associades a la paternitat derivada de TRA, parteixen d’una 
voluntat sempre anterior al naixement i són independents de la 
relació que es desenvolupi amb posterioritat, com també de 
l’autorització del progenitor legalment reconegut488.  
 
Amb la qualificació “de facto parent”, “psychological parent” o “in 
loco parentis” (literalment, “en el lloc del pare”) els tribunals nord-
americans han atorgat drets de guarda o visita als “stepparents” i 
als membres de parelles homosexuals. No obstant, el seu estatus 
legal respecte dels menors segueix sent inferior al del progenitor 
legal, com deixen entreveure alguns dels casos resolts pels 
tribunals:  
 

A Clifford K. v. Paul S. [619 S.E.2d 138 (W. Va. 2005)] el tribunal 
superior d’apel·lacions de Virgínia de l’Oest atorgà a la 
supervivent d’una parella lesbiana l’estatus de “psychological 
parent” als efectes de sol·licitar la guarda del menor que havia 
contribuït a educar, tot i que no la considerà “legal parent” (pp. 
148-158).  
 
A Riepe v. Riepe [91 P.3d 312 (Ariz. 2004)] el tribunal 
d’apel·lacions d’Arizona permeté a l’“stepmother” sol·licitar certs 
drets de visita respecte del menor amb qui havia format una 
relació similar a la paterno-filial. En la seva decisió, el tribunal 
emfatitzà que no es tractava d’una mare en els termes legals: “[a] 

                                                 
486

 MAHONEY, cit., a CALLAHAN (Ed.), cit., pp. 46-47; POLIKOFF, cit., p. 472.  
487 Margaret S. OSBORNE, Note, “Legalizing Families: Solutions to 

Adjudicate Parentage for Lesbian Co-Parents”, 49 Vill. L. Rev. 363, 2004, pp. 378 
i ss.; i APPLETON, 2004, cit., pp. 449-450.  

488 STORROW (2002, cit., pp. 641 i ss.) proposa que la doctrina de la 
intenció incorpori criteris de paternitat funcional; VAN ZYL (cit., pp. 107-118) 
considera que les teories funcionals de la paternitat poden arribar a protegir millor 
l’interès dels fills; i APPLETON qualifica la codificació de la paternitat funcional com 
un reconeixement explícit de les formes de paternitat per la planificació, intenció i 
funció: APPLETON, 2004, cit., pp. 449-450.  
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person standing in loco parentis is not a ‘parent’ does not enjoy 
parental rights, and therefore does not become an ‘additional 
parent’” (pp. 316-317).  
 

Sense caràcter vinculant, els Principles of the Law of Family 
Dissolution de l’American Law Institute (2002) van ser els primers a 
dotar de caràcter autònom els criteris de paternitat funcional489. El 
§2.03(1) tipifica dues categories de pares funcionals, els 
anomenats pares “per estoppel” i els pares “de facto”490. Malgrat 
                                                 

489 AMERICAN LAW INSTITUTE, Principles of the Law of Family Dissolution: 
Analysis and Recommendations, Newark, NJ Lexis Nexis, 2002. Els Principis del 
ALI són recomanacions àmplies adreçades als juristes sobre qüestions no 
resoltes en el case law d’un estat. A diferència dels “Restatements”, aquests 
principis no formulen propostes de reforma del dret vigent, sinó que tenen una 
finalitat orientativa que pot acabar influenciant els tribunals.  

490 D’acord amb el §2.03(1)(b), la paternitat “per estoppel” es basa en les 
circumstàncies següents, que operen de forma excloent: 1) qualsevol obligació de 
pagar pensió als considerats fills; 2) la convivència amb el menor durant dos anys 
o més sota la creença raonable i basada en la bona fe de ser-ne el pare biològic, 
ja sigui en base al matrimoni o en accions o representacions de la mare; 3) la 
realització d’esforços raonables i basats en la bona fe per acceptar la 
responsabilitat sobre el menor: “(b) A parent by estoppel is an individual who, 
though not a legal parent,  

(i) is obligated to pay child support under Chapter 3; or 
(ii) lived with the child for at least two years and 
(A) over that period had a reasonable, good-faith belief that he was the 

child's biological father, based on marriage to the mother or on the actions or 
representations of the mother, and fully accepted parental responsibilities 
consistent with that belief, and 

(B) if some time thereafter that belief no longer existed, continued to 
make reasonable, good-faith efforts to accept responsibilities as the child's father; 
or (...)”.  

Si beneficia el menor, també hauran de ser tractats com a pares “per 
estoppel” 1) aquells que hi han conviscut des del seu naixement, acceptant-ne la 
plena responsabilitat com a pares, dins d’un acord previ de coparentalitat amb el 
progenitor legal; 2) aquells que han conviscut amb el menor durant com a mínim 
dos anys acceptant-ne plena responsabilitat com a pares segons allò acordat amb 
l’altre progenitor o progenitors: Aquestes dues categories reflecteixen la tendència 
emergent de definir i atorgar consideració legal als que actuen com a pares 
funcionals amb el consentiment dels pares legals:  

 “(iii) lived with the child since the child's birth, holding out and accepting 
full and permanent responsibilities as parent, as part of a prior co-parenting 
agreement with the child's legal parent (or, if there are two legal parents, both 
parents) to raise a child together each with full parental rights and responsibilities, 
when the court finds that recognition of the individual as a parent is in the child's 
best interests; or 

(iv) lived with the child for at least two years, holding out and accepting 
full and permanent responsibilities as a parent, pursuant to an agreement with the 
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que ni els uns ni els altres tenen la categoria de “pare legal”, i 
només se’ls atribueixen certes facultats com la guarda i la 
responsabilitat parental en la presa de decisions respecte dels fills, 
els pares “per estoppel” tenen més consideració que els segons 
des d’un punt de vista legal491. A la pràctica, ambdues categories 
es consideren idònies per reconèixer certs drets als “stepparents” i 
a les persones que, sense ser els “pares legals”, han actuat com a 
tals en el marc d’una relació homosexual492.  
  
La idea de “funció”, inherent a ambdues categories, exigeix que 
transcorri un període de temps durant el qual l’adult ha 
desenvolupat un rol parental en interès del menor. Aquest rol ja 
s’ha pogut assumir abans del naixement, i en aquest cas les 
teories basades en la funció (“function”) coincideixen amb les 
basades en la voluntat (“intention”)493. Ara bé, d’acord amb els ALI, 
per a rebre la consideració de pare “de facto” o “per estoppel” cal 
haver portat a terme un exercici efectiu de la paternitat, sense que 
la mera voluntat inicial pugui comportar per si mateixa un estatus 
parental.  
 
La diferència bàsica amb la categoria “in loco parentis”, que també 
permet atribuir certs drets i obligacions als “stepparents” i als 

                                                                                                               
child's parent (or, if there are two legal parents, both parents), when the court finds 
that recognition of the individual as a parent is in the child's best interests.”.  

D’acord amb el §2.03(1)(c) ALI, el pare “de facto” és l’individu que ha 
viscut amb el menor i ha actuat com a pare com a mínim durant dos anys, 
desenvolupant de forma regular la majoria o la meitat de les funcions de cura amb 
el consentiment del progenitor legal: “(c) A de facto parent is an individual other 
than a legal parent or a parent by estoppel who, for a significant period of time not 
less than two years, 

(i) lived with the child and, 
(ii) for reasons primarily other than financial compensation, and with the 

agreement of a legal parent to form a parent-child relationship, or as a result of a 
complete failure or inability of any legal parent to perform caretaking functions, 

(A) regularly performed a majority of the caretaking functions for the child, 
or 

(B) regularly performed a share of caretaking functions at least as great 
as that of the parent with whom the child primarily lived.”. 

491 Nota a “Developments in the Law: IV. Changing Realities of 
Parenthood: The Law’s Response to the Evolving American Family and Emerging 
Reproductive Technologues”, 116 Harv. L. Rev. 2052, 2003, pp. 2063, 2064.  

492 CARBONE, cit., pp. 1321, 1329 i ss.; BARTLETT, cit., p. 913.  
493 En aquest sentit, vegeu la Nota “Developments in the Law...”, cit., pp. 

2072 i ss.; i APPLETON, 2006, cit., pp. 271 i ss. i 284 i ss.  
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membres d’una relació homosexual respecte dels fills de l’altre, és 
que no exigeix un acord previ de coparentalitat amb el pare 
legal494.  
 
El principal problema que comporta el reconeixement legal de la 
paternitat funcional, en contraposició amb la derivada de la 
voluntat, és que es limita a l’atribució de guarda, drets de visita i 
responsabilitat en la presa de decisions un cop ha sorgit la crisi. 
Per tant, la solució només té un abast parcial. En relació als fills 
nascuts per mitjà de TRA en el si d’una relació homosexual de 
dues dones, les teories basades en la funció no permeten establir 
a priori la doble maternitat legal en relació als menors nascuts 
durant la relació. És per això que alguns autors critiquen la manca 
de reconeixement d’estatus legal a la dona que no gestà els 
menors concebuts durant la relació però que actuà com a mare. 
Pel que fa a la guarda, aquesta dona rep el mateix tracte legal que 
altres persones que havien pogut tenir cura dels menors, com els 
avis, altres parents o fins i tot persones externes a la família495.  
 
 
6.3. El consentiment com a criteri general i únic p er a 
l’establiment de la filiació derivada de fecundació  assistida: 
aspectes problemàtics i noves propostes 
 
La majoria d’ordenaments a què he fet referència al llarg del 
capítol exigeixen que el consentiment a la filiació derivada de 
fecundació assistida compleixi una sèrie de requisits formals que 
normalment s’expressen en unitat d’acte en el mateix moment 
d’autoritzar la TRA concreta. Els casos resolts per alguns tribunals 
permeten qüestionar si és procedent establir criteris rígids de 
determinació de la filiació derivada de fecundació assistida, ja que 
a la pràctica els tribunals acaben prenent en consideració altres 
criteris, com si la parella va accedir al tractament conjuntament, en 
el marc d’un projecte parental comú.   
 
Els criteris per a l’establiment de la filiació basats exclusivament en el 
consentiment resulten contraproduents quan la tècnica es va portar a 
terme amb gàmetes de les dues parts del projecte parental, ja que 
                                                 

494 CARBONE, cit., pp. 1330-1331 i 1343-1344.  
495 HARRISON, cit., pp. 181 i ss.; POLIKOFF, pp. 459 i ss. Vegeu també 

JACOBS, 2002, cit., pp. 366 i ss.; OSBORNE, cit., p. 391.  
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per molt que manqui el consentiment o aquest presenti defectes la 
filiació normalment no podrà ser impugnada. És per això que en la 
fecundació homòloga el legislador s’hauria de plantejar la possibilitat 
d’optar per un sistema basat en la noció de “projecte parental” i en 
els consentiments tàcits que pressuposa l’accés a les TRA en el 
marc d’aquest projecte. L’aportació voluntària i no anònima del propi 
material genètic en el marc d’un projecte no necessàriament 
formalitzat podria ser un criteri concloent, que es podria plasmar 
mitjançant l’acreditació de l’accés al tractament amb la receptora.  
 
En canvi, la configuració del consentiment com a criteri bàsic per a 
l’establiment de la filiació derivada de fecundació assistida sí que 
té sentit en la fecundació heteròloga, i en aquest context correspon 
al legislador decidir quins requisits formals calen perquè la filiació 
quedi determinada. En tant que en aquests casos la plasmació del 
consentiment d’acord amb els requisits establerts és l’únic criteri 
que pot impedir la posterior impugnació de la filiació, la 
interpretació per part dels tribunals dels requisits formals fixats pel 
legislador ha de ser estricta, ja que del contrari se n’acaba 
qüestionant el caràcter. Si el legislador opta per exigir requisits 
específics de formalització del consentiment, cal unificar-los, amb 
independència del caràcter matrimonial o no matrimonial, 
heterosexual o homosexual de la relació que uneix els dos 
individus.  
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CAPÍTOL TERCER 
LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS CRIOCONSERVATS  
 
1. Antecedents  
 
Els avenços científics que van tenir lloc a principis dels anys 
vuitanta en la crioconservació de preembrions, com a 
conseqüència del desenvolupament de la FIVTE, van posar de 
relleu els primers problemes associats a la tècnica. L’excedent 
d’òvuls que s’obté dels processos d’estimulació ovàrica comporta 
que a la pràctica es generin més preembrions dels que es poden 
implantar per cicle de FIVTE. Aquesta circumstància, unida al 
lapse temporal inherent a la crioconservació, facilita que mentre els 
preembrions romanen crioconservats puguin sorgir contingències 
que facin inviable el fi inicialment previst, que és la implantació en 
el marc del projecte parental en què van ser creats.  
 
L’any 1983 la mort intestada d’un matrimoni de Los Ángeles en 
accident aeri va posar sobre la taula les possibles conseqüències 
de la imprevisió d’un destí subsidiari per als preembrions 
crioconservats durant una relació496.  
 

El 1981 Mario i Elsa Rios iniciaren un programa de FIVTE en un 
centre de Melbourne (Austràlia). Com que l’home s’havia sotmès 
a una vasectomia, a la dona li va ser implantat sense èxit un dels 
preembrions creats amb els seus òvuls i esperma de donant 
anònim, mentre que els dos restants van ser crioconservats al 
centre australià. Dos anys més tard, els esposos van morir en un 
accident aeri a Sud Amèrica amb un patrimoni estimat d’un milió 
de dòlars. Aquests fets van plantejar la qüestió dels possibles 
drets hereditaris del nen o nens que poguessin néixer després de 
la implantació dels preembrions. La legislació californiana no en 
regulava el destí en aquests casos, i l’australiana n’atribuïa la 
responsabilitat al centre. Davant d’aquesta situació, el Govern 
australià, assessorat per un comitè “ad hoc” (el Comitè Waller), 
proposà la destrucció dels preembrions. L’oposició pública a la 
mesura motivà que el Govern modifiqués la legislació per tal de 
promoure la donació dels preembrions a parelles anònimes i, 
només subsidiàriament, la destrucció.  

 
                                                 

496 El cas no es troba publicat a cap base de dades. Les referències 
s’han extret de Thomas C. SHEVORY, “Through a glass, darkly: law, politics, and 
frozen human embryos”, a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 231-249, a p. 234; i 
ALPERN, cit., 1992, pp. 338-341.  
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El debat sobre la disposició dels preembrions es va intensificar 
durant els anys noranta, amb l’accés a diversos tribunals estatals 
nord-americans dels primers litigis que es van plantejar en ocasió 
de la separació o divorci de la parella que els havia creat en el 
marc del projecte parental. Des d’aleshores, la manca d’una 
resposta legal a aquests conflictes i la complexitat que els és 
inherent ha resultat en un grup de casos amb solucions poc 
uniformes, si més no des del punt de vista dels arguments emprats 
pels tribunals.  
 
A la dificultat intrínseca de decidir aquests conflictes per la 
naturalesa dels interessos enfrontats, s’hi afegeix la dificultat de 
categoritzar el preembrió. Si bé per resoldre conflictes que tenen 
per objecte teixits humans o gàmetes, els tribunals de vegades han 
recorregut a esquemes similars al dret de propietat, l’ús d’aquests 
esquemes per resoldre els conflictes sobre la disposició dels 
preembrions resultants de la fusió de les gàmetes de dos individus 
resulta inapropiat. En el fons d’aquestes decisions s’hi troben, 
probablement, diverses consideracions relacionades amb la seva 
potencialitat per esdevenir vida humana i al fet d’haver estat creats 
en el marc d’un projecte parental iniciat per dues persones.  
 
 
2. El “preembrió”  
 
2.1. Consideracions terminològiques 
 
El terme “preembrió” designa l’òvul fertilitzat encara no implantat a 
l’úter497. En aquesta fase encara no ha aparegut la línia primitiva o 

                                                 
497 La distinció entre “embrió” i “preembrió” va ser una resposta a les 

recomanacions dels comitès nacionals d’ètica i a les pressions polítiques que van 
sorgir després que l’Informe Warnock recomanés un límit màxim de 14 dies per 
portar a terme recerca embrionària. La Voluntary Licensing Authority (VLA), 
establerta el 1985 pel British Medical Research Council (MRC) i el Royal College 
of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), va començar a utilitzar el terme 
“preembrió” per fer front a les pressions dels grups antiavortament britànics, en 
línia també amb el punt de vista de l’Informe Warnock sobre l’estatus dels 
embrions primerencs. El terme, per tant, és una ficció orientada al compliment de 
la recerca embrionària: SHEVORY, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 236-237.  
Als EE.UU. el terme va ser introduït formalment el 1986 per l’AFS, l’actual ASRM, 
a través del seu Comitè Ètic: ETHICS COMMITTEE, AMERICAN FERTILITY SOCIETY, 
“Ethical Considerations of the New Reproductive Technologies”, F & S, 1986, 46: 
1-93. Des d’aleshores, l’AFS l’ha mantingut: ETHICS COMMITTEE, AMERICAN 

FERTILITY SOCIETY, “The Biological Characteristics of the Preembryo”, 62 F & S 
29S, 1994.  
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sistema nerviós central, tret que garanteix la individualitat biològica 
i que sorgeix al voltant del dia catorze després de la fecundació498.  
 

Des d’un punt de vista científic, el període de catorze dies és el 
que triga l’embrió en nidar establement dins l’úter, un cop acabat 
el procés d’implantació que comença cap al setè dia després de 
la fecundació. A partir d’aquest dia l’òvul fertilitzat però no 
implantat passa de la fase de zigot a blastocist. La fixació d’un 
període de catorze dies per denominar genèricament el 
preembrió obeeix a què a partir d’aquest període apareixen una 
sèrie de trets característics que fan que existeixi consens en 
l’establiment de l’inici de la individualitat de la vida humana, com 
són l’aparició de la línia primitiva; l’inici de l’organogènesi o 
formació dels òrgans humans; i la impossibilitat de formació de 
bessons monozigòtics. Tot i la diversitat de criteris al respecte, la 
posició que afirma que a partir del dia catorze l’embrió ja es pot 
reconèixer com una entitat individual, separat de les membranes 
extra-embrionàries, és la majoritàriament acceptada 
científicament, amb algunes reserves des de la perspectiva 
filosòfica i moral. Transcorreguts aquests primers catorze dies, 
l’embrió es desenvolupa durant vuit setmanes de gestació fins 
arribar a fetus. En aquest moment, s’entén completa 
l’organogènesi i, amb ella, la possibilitat de vida independent de 
la mare.   

 

                                                 
498 Per una defensa del terme basada en criteris biològics vegeu Howard 

W. JONES, Jr., “Policy considerations for cryopreservation in in vitro fertilization 
programs”, a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 210 i ss. [versió del treball del 
mateix autor: “Cryopreservation and its problems”, F & S 53 (1990): 780-784], i 
Howard W. JONES, Jr., and Lucinda VEECK, “What is an embryo?”, F & S, Vol. 77, 
No. 4, April 2002, pp. 658-659. A Espanya, vegeu BOADA, cit., p. 18; i LÓPEZ 

MORATALLA y IRABURU ELIZALDE, cit., pp. 173 i ss.  
La convenció científica que fixa aquest període de catorze dies ha estat 
acceptada per la majoria de comitès creats amb motiu de la redacció de normes 
reguladores de les TRA Aquest termini es recull unànimement en els textos de la 
Comissió Warnock, la Comissió alemanya Benda, l’Informe Palacios previ a la 
LTRA, les Opinions del Comitè d’ètica francès de 1986, i la Recomanació 1046 
(1986) del Parlament europeu, entre d’altres. Sense fer referència al terme 
“preembrió”, l’Informe Warnock britànic considera la implantació completa entre 
l’onzè i el tretzè dia després de la fecundació. D’acord amb les opinions de la 
British Medical Association, el Medical Research Council i el Royal College of 
Physicians, l’Informe pretenia impedir que els embrions es poguessin 
desenvolupar “in vitro” més enllà d’aquest període. L’informe permet que l’embrió 
sigui objecte d’experimentació fins al catorzè dia del seu desenvolupament. Per 
l’estudi de l’evolució del debat parlamentari i per les implicacions associades al 
terme “preembrió” en la societat britànica, vegeu Michael MULKAY, “The Triumph 
of the Pre-Embryo: Interpretations of the Human Embryo in Parliamentary Debate 
over Embryo Research”, Social Studies of Science, Vol. 24, No. 4 (Nov. 1994), pp. 
611-639.  
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Malgrat la polèmica que envolta el terme, de la qual dono notícia 
en les pàgines següents, l’utilitzo amb freqüència al llarg de la 
meva exposició per raons pràctiques: en primer lloc, perquè en ell 
es basa la pròpia LTRHA als mers “efectos de esta Ley” (art. 1.2); 
i, en segon lloc, perquè permet designar genèricament els 
embrions encara no implantats a l’úter, la qual cosa comprèn els 
fecundats “in vitro” i que es troben crioconservats. Deixant de 
banda la polèmica filosòfico-científica que envolta el terme, el seu 
ús persegueix una finalitat lingüística, ja que és molt més concís 
que les paràfrasis “embrió preimplantatori”, “embrió ‘in vitro’” o 
“embrió sobrant” que s’utilitzen en determinats àmbits per designar 
la mateixa realitat499. La utilització d’aquest terme en cap cas 
persegueix ressaltar que el “preembrió” és una realitat 
ontològicament diferent de l’embrió, ja que a part de no existir 
unanimitat al respecte, aquesta premissa va més enllà de l’àmbit 
del treball.  
 

La majoria de legislacions sobre TRA no utilitzen el terme 
“preembrió” per referir-se als embrions “in vitro”. A nivell 
institucional, l’ús del terme tampoc està generalitzat. L’informe del 
CAHBI sobre “Procreació Humana Artificial” (1989) mencionat en 
el capítol segon rebutjà l’ús del concepte “preembrió” proposat 
pels defensors de la investigació científica embrionària. En base a 
què el desenvolupament humà es porta a terme de forma 
contínua des de la fecundació, l’Apèndix del document definí 
l’embrió com el resultat de la fusió de les gàmetes humanes en 
totes les fases de desenvolupament fins a la fase fetal. Això no 
impedí que sota l’ètica pluralista de consens que presidia el 
CAHBI, el Comitè acceptés una menor protecció de l’embrió 
humà fins el dia catorze després de la fecundació500. Per la seva 
banda, la Recomanació 1100 (1989) sobre l’ús d’embrions i fetus 
humans en la investigació científica, de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa, confirmà la continuïtat 
biològica i genètica de l’embrió humà, i afirmà que aquesta 
continuïtat no és incompatible amb l’existència de fases 

                                                 
499 Cap dels dos informes emesos per la CNRHA utilitza el terme 

“preembrió”, sinó que fan referència a “crioconservación de embriones”, “embrión 
preimplantatorio” o “embriones sobrantes”: COMISIÓN NACIONAL DE REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA, I Informe Anual (1998), p. 50; II Informe anual: La investigación 
con embriones humanos «sobrantes», 2001, p. 1, nota 1, i pp. 10 i ss.  

500 Així ho indiquen VEGA–VEGA–MARTÍNEZ, cit., pp. 106-107, 109 i 209-
210. L’apartat I c) de l’informe defineix l’embrió com “the result of the fusion of 
human gametes at all stages of development before the foetal stage;”, i el principi 
17.2 b) impedeix la utilització de l’embrió de més de 14 dies: “the embryo shall not 
be used after fourteen days from fertilisation, any period of storage by freezing or 
by any other means not included; and (…)”.  
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successives en el desenvolupament de l’embrió que es designen 
amb termes diferents501. Finalment, l’article 18 de la Convenció 
Europea de Drets Humans i Biomedicina (1997), l’únic referit als 
embrions “in vitro”, també descarta aquesta terminologia. El 
precepte garanteix la protecció de l’embrió “in vitro” en aquells 
casos en què la llei en permet l’experimentació, tot i que a 
diferència de la HFEA prohibeix expressament que es creïn amb 
aquesta finalitat. 

 
El terme “preembrió” no està exempt de controvèrsia. Una de les 
crítiques més freqüents que se li formulen és que la concepció 
progressiva de l’ésser humà que comporta és un criteri utilitarista i 
no neutre, sense base científica i, per tant, dirigit únicament a 
legitimar certes intervencions sobre l’embrió en una fase 
determinada del seu desenvolupament502. Per norma general, els 

                                                 
501 Recommendation 1100 (1989) on the use of human embryos and 

foetuses in scientific research. En concret, la Recomanació núm. 7 estableix: 
“Considering that the human embryo, though displaying successive phases in its 
development which are designated by different terms (zygote, morula, blastula, 
pre-implantation embryo or pre-embryo, embryo, foetus), displays also a 
progressive differentiation as an organism and none the less maintains a 
continuous biological and genetic identity;”.  

502 Laura S. LANGLEY, Joseph W. BLACKSTON, “Unveiling the Underlying 
Property Issues Surrounding Cryopreserved Embryos. Sperm, Egg and a Petri 
Dish”, Jrnl Legal Medicine 27:2, 2006; C. Ward KISCHER, “There is no such thing 
as a pre-embryo”, disponible a:  
www.lifeissues.net/writers/kisc/kisc_05nopreembryo.html (consultat el 23.7.2008); 
Roberto ANDORNO: La distinction juridique entre les persones et les choses. À 
l’épreuve des procréations artificielles, Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, E.J.A., 1996, pp. 128-131, 137 ; “Les droits nationaux européens 
face a la procréation médicalement assistée: primauté de la technique ou 
primauté de la personne?”, R.I.D.C. 1-1994, pp. 141-152, a pp. 149-152.  
A Espanya, la polèmica sobre el terme va resorgir amb motiu de la tramitació 
parlamentària de la LTRHA, ja que diverses esmenes d’Unió Democràtica de 
Catalunya al Congrés (BOCG de 28.9.2005, Serie A, Núm. 39-8) i del Grup 
Popular i Convergència i Unió al Senat (BOCG de 22.3.2006, Serie II, Núm. 44-c) 
proposaren substituir el terme pel de preembrió o embrió preimplantatori. El Senat 
va assumir les modificacions però van desaparèixer en l’aprovació definitiva de la 
Llei al Congrés. En l’actualitat, entre d’altres autors del nostre entorn crítics amb el 
terme, vegeu Carlos PÉREZ DEL VALLE, “Tratamiento jurídico del embrión en la 
nueva Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida: Diagnóstico previo a 
la implantación, investigación y clonación”, a PÉREZ DEL VALLE (Dir.), cit., pp. 89-
124, a pp. 96 i 102; MILANS DEL BOSCH qualifica l’embrió de catorze dies de 
“creació jurídica”: Santiago MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRÍES, “Régimen de 
infracciones y sanciones en la nueva Ley de reproducción humana asistida”, a 
PÉREZ DEL VALLE (Dir.), cit., pp. 219-250, a p. 225; LACADENA, 2006, cit., p. 161; 
Pedro J. FEMENÍA LÓPEZ, “La Ley 45/2003 de 21 de noviembre: un nuevo paso en 
la determinación del «status jurídico del embrión humano»”, a J.M. GONZÁLEZ 

PORRAS, F.P. MÉNDEZ GONZÁLEZ (Coords.), Libro Homenaje al Profesor Manuel 
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contraris a l’ús del terme s’oposen a la fixació d’un període de 
catorze dies com a criteri delimitador perquè consideren que a 
partir d’aquest període que coincideix amb la nidació no existeix 
una cesura rellevant en el desenvolupament de l’embrió. La 
majoria d’aquests arguments parteixen de tesis personalistes 
segons les quals l’ésser humà s’inicia en el moment de la 
fecundació de l’òvul amb les gàmetes masculines503.  
 
 
 

 

 

                                                                                                               
Albaladejo García, Tomo I, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España – Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 
2004, pp. 1597-1618, a p. 1607; Pedro J. FEMENÍA LÓPEZ, Status jurídico civil del 
embrión humano, con especial consideración al concebido “in vitro”, Madrid, Mc 
Graw Hill, 1999, pp. 13 i 129; Luis GONZÁLEZ MORÁN, cit., a GAFO (Ed.), cit., pp. 
178-179; Ferrando MANTOVANI, “Uso de gametos, embriones y fetos en la 
investigación genética y con propósitos cosméticos e industriales”, a ROMEO 

CASABONA (Ed.), cit., pp. 249-264, a p. 254; i VEGA– VEGA–MARTÍNEZ, cit., pp. 228, 
239 i ss. Per una crítica al terme abans de l’entrada en vigor de la LTRA, vegeu: 
Francisco LLEDÓ YAGÜE, “La ley sobre las técnicas de reproducción humana 
asistida”, ADC, enero – marzo 1988, 1241-1263, a pp. 1261-1263; i Jaime VIDAL 

MARTÍNEZ, Las nuevas formas de reproducción humana: Estudio desde la 
perspectiva del Derecho Civil español, Madrid, Universitat de València – Civitas, 
1988, pp. 163-164. Els autors que s’han manifestat expressament a favor del 
concepte són una minoria. Vegeu María CARCABA FERNÁNDEZ: “Hacia un estatuto 
jurídico del embrión humano (especial consideración del pre-embrión)”, a VV.AA., 
La filiación a finales del siglo XX. Problemática planteada por los avances 
científicos en materia de reproducción humana. II Congreso Mundial Vasco, 
Madrid, Trivium, 1988, pp. 391-400; i “Protección jurídica del preembrión”, a M. 
PALACIOS (Coord.), Reproducción Asistida (actas del XII Curso de Verano, 
Universidad de Cádiz), Ayuntamiento de San Roque, 1991, pp. 86 i ss. Segons 
l’autora, el termini de 14 dies no és arbitrari, sinó que adquireix rellevància perquè 
és el temps que triga l’embrió en completar la nidació. L’autora considera 
prevalent el moment de la nidació a l’úter, ja que és a partir d’aquest moment que 
apareix la línia primitiva o organogènesi, és a dir, s’inicien la formació dels òrgans 
i els esbossos de la cresta neural o línia primitiva.  

503 MANTOVANI, cit., a ROMEO CASABONA (Ed.), cit., pp. 254-255. A 
Espanya, diversos autors utilitzen el terme perquè és el legal però el consideren 
estrictament jurídic i, per tant, arbitrari, dirigit únicament a dotar de seguretat els 
que investiguen sobre embrions. Segons aquests autors, tant abans com després 
del període de 14 dies hi ha un ésser humà en desenvolupament: MARTÍNEZ DE 

AGUIRRE Y ALDAZ, cit., pp. 251-252; i Mª Belén SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, 
“Consentimiento informado e investigación con preembriones en la Ley 14/2006, 
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida”, RGLJ Núm. 34, 
Diciembre 2006, pp. 1-15, en especial, pp. 12 i ss. (disponible a vLex: 
http://www.vlex.com/vid/381509).  
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2.2. Límits del concepte 
 
En tant que el preembrió és humà en sentit genètic però encara no 
ha assolit la individualitat biològica, l’atribució dels mateixos drets 
que s’assignen a les persones és incoherent amb la realitat 
biològica. Si el preembrió no és un mer objecte però tampoc té 
l’estatus de persona humana, es planteja la qüestió de què és. En 
representar una fase especial del desenvolupament biològic, 
requereix que s’estableixin regles particulars que el diferencien 
dels òvuls, l’esperma i l’òvul fertilitzat o prezigot, d’una banda, com 
també de l’embrió, fetus i nadó, de l’altra504. Des d’un punt de vista 
científic, la definició pot variar en funció de si el criteri delimitador 
es fonamenta en la fecundació, en la implantació de l’embrió en 
l’úter (nidació), en l’aparició d’activitat cerebral, en la identificació 
sexual del fetus o en la seva viabilitat505.  
 

Si utilitzem els criteris d’unitat o impossibilitat de divisió, i unicitat 
o impossibilitat de fusió que definirien l’individu, no podríem parlar 
pròpiament d’embrió fins la nidació, ja que fins aquest moment 
l’òvul fecundat pot generar més d’un individu, és a dir, durant la 
fase anterior a la implantació a l’úter encara es poden formar 
bessons monozigòtics. En canvi, per a alguns autors la 
implantació uterina no determina l’inici de la vida humana, sinó 
que és simplement una etapa que no es pot dissociar d’un procés 
ja iniciat. Després de la fecundació, el desenvolupament fisiològic 
i psíquic de l’ésser humà és progressiu, i les diverses etapes de 
la seva evolució no n’afecten la naturalesa humana, que és 
constant506.  

 
El recurs a arguments biològics tant pels que situen l’inici de la 
vida al moment de la fertilització, com pels que el situen en un 
estadi posterior, determina que el debat sobre l’estatus de l’embrió 
impliqui visions ideològiques contraposades, cap de les quals és 
neutra507.  

                                                 
504 JONES, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 210-211 [versió del 

treball del mateix autor: “Cryopreservation and its problems”, Cit., 780-784]. 
505 PÉREZ DEL VALLE, cit., a PÉREZ DEL VALLE (Dir.), cit., p. 100.  
506 LÓPEZ MORATALLA y IRABURU ELIZALDE, cit., pp. 73 i ss., 131-132.  
507 Així ho han posat de relleu, entre d’altres, JACKSON, 2001, cit., pp. 226 

i ss; Susan L. CROCKIN, “The ‘embryo’ wars: at the epicenter of science, law, 
religion and politics”, 39 Fam.L.Q. 599, 2005; Janet L. DOLGIN, “Surrounding 
embryos: biology, ideology, and politics”, 16 Health Matrix: Journal of Law-
Medicine 27, 2006, pp. 58-62. Vegeu també Angela K. UPCHURCH, “A Postmodern 
Deconstruction of Frozen Embryo Disputes”, 39 Conn. L. Rev. 2107, 2007, pp. 
2129-2130, per qui “la naturalesa de l’embrió està creada socialment” i “subjecta a 
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Atesa la manca d’acord científic, la discussió sobre l’estatus de 
l’embrió queda fora del camp de la biologia i cau dintre del de la 
filosofia. En el fons, la qüestió té clares implicacions jurídiques, ja 
que implícits a qualsevol regulació hi ha una sèrie de valors que 
informen el marc regulatori i legal i defineixen els objectius508. Els 
valors d’una societat determinada sobre l’estatus de l’embrió humà 
poden conduir a diferents codificacions, com posen de relleu les 
diferències entre aquells sistemes que consideren que l’embrió 
constitueix una vida humana individual i mereix protecció total 
(Itàlia), o els que li atorguen protecció com a potencial (Espanya i 
Gran Bretanya).  
 
Si bé el criteri de la continuïtat no és rellevant per tal de defensar 
que existeix persona humana des d’un moment determinat509, és 

                                                                                                               
definició política”. Segons l’autora, les qüestions legals que es plantegen en 
contextos com el de l’avortament, la donació embrionària i la recerca científica 
sobre embrions contribueixen a una extensió de la narrativa sobre el seu estatus. 
Sovint, la interpretació adoptada en cada context es veu condicionada per l’ús 
proposat de l’embrió. A Espanya, la polèmica sobre la impossibilitat d’utilitzar la 
ciència per determinar quan s’és o no ésser humà ha ressorgit amb motiu de la 
reforma de la regulació sobre avortament que permetrà passar d’un sistema 
d’excepcions a un de terminis que es fixen, per norma general, en les 14 
setmanes. La ciència només pot dir quan alguna cosa està viva o no, en funció de 
diferents criteris: Javier SAMPEDRO, “El aborto enciende a los científicos. Un millar 
de investigadores denuncia la ‘utilización ideológica de la ciencia’”, El País, 
6.4.2009:http://www.elpais.com/articulo/sociedad/aborto/enciende/cientificos/elpep
usoc/20090406elpepisoc_5/Tes  
Per tot l’anterior, allò que interessa no és saber quan comença la vida, sinó la 
protecció que se li atorga: Encarna ROCA TRÍAS, “El Derecho perplejo: los 
misterios de los embriones”, Rev. Der. Gen. H. 1/1994: 121-151, p. 143.  

508 La permissió o la prohibició de la crioconservació d’embrions, com els 
possibles destins a què les legislacions permeten destinar-los evidencien el 
diferent nivell de protecció jurídica que els atorga cada ordenament en funció de 
l’estatus moral que en defensa. En conseqüència, l’embrió té una situació relativa 
diferent en funció de cada sistema de referència: vegeu FEMENÍA LÓPEZ, cit., a 
GONZÁLEZ PORRAS, MÉNDEZ GONZÁLEZ (Coords.), 2004, cit., pp. 1601-1602, i 1999, 
cit., pp. 9-11; i Jorge Alberto ÁLVAREZ-DÍAZ, “Capítulo 61. El estatus biológico del 
embrión humano. El quimerismo interespecies como nuevo problema bioético y 
biojurídico”, a ADROHER BIOSCA, DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN (Dirs.), cit., pp. 977-
990, a p. 978.  

509 Qui defensa que la “humanitat” de l’embrió s’assoleix a partir de la 
implantació es basa en què és només a partir d’aquest moment que adquireix una 
capacitat significativa de desenvolupament. No obstant, l’acceptació d’un moment 
específic per a l’adquisició de personalitat no és universal, la qual cosa justifica 
que molts autors considerin l’adquisició de la personalitat humana com un procés 
a través d’etapes relacionades: JK MASON, GT LAURIE, M AZIZ, Mason and McCall 
Smith’s Law and Medical Ethics, 7th ed., Oxford, OUP, 2006, pp. 99-100. En el 
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evident que el preembrió, l’embrió i, en el seu cas, el fetus tenen 
una potencialitat que els atorga, com a mínim, un cert grau de 
protecció510. Per tant, malgrat el desacord en la definició del seu 
estatus, existeix un consens ampli sobre la necessitat de protecció 
de l’embrió “in vitro” que requereix l’adopció de posicions comunes, 
amb independència de les decisions i eleccions de cada país511.  
 
 
2.3. Categorització a partir de les sentències dels  tribunals 
nord-americans 
 
2.3.1. La personalitat del preembrió  
 
A partir del precedent Davis v. Davis (842 S.W. 2d 588), resolt pel 
TS de Tennessee el 1992, els tribunals nord-americans han ofert 
una classificació tripartita del preembrió, en funció de si el 
consideren persona, o un bé susceptible d’apropiació o de 
respecte especial512.  

                                                                                                               
mateix sentit, vegeu Russell KOROBKIN, Stem Cell Century. Law and Policy for a 
Breakthrough Technology, New Haven and London, Yale University Press, 2007, 
pp. 29 i ss. Segons l’autor, l’establiment d’un codi genètic únic és un punt 
potencial que permetria dibuixar una línia divisòria, però no és el punt més lògic.  

510 De l’afirmació que el preembrió en l’estadi de blastocist és una vida 
humana, encara que no s’hagi iniciat l’organogènesi, no se’n segueix que el 
preembrió sigui un ésser humà o persona. L’evidència que cada persona inicia la 
vida a partir d’un embrió no comporta que els embrions humans siguin persones, 
sinó potencials éssers humans. Segons SANDEL, la personalitat no és l’única 
garantia de respecte i sovint l’error en els que defensen l’estatus de l’embrió com 
a persona humana, ja des del punt de vista de la religió o des del binarisme 
kantià, està en considerar que l’única alternativa és considerar-los coses, obviant-
ne el potencial humà: Michael J. SANDEL, The Case against Perfection. Ethics in 
the age of genetic engineering, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussetts, and London, England, 2007, pp. 112-128. L’autor ja 
havia avançat algunes d’aquestes idees, amb especial atenció a l’eugenèsia, en 
un article de 2004: Michael J. SANDEL, “The Case Against Perfection. What’s 
wrong with designer children, bionic athletes, and genetic engineering”, The 
Atlantic.com: www.theatlantic.com/doc/200404/sandel. En el mateix sentit, vegeu 
KOROBKIN, cit., pp. 29-34. Per una aproximació a la potencialitat de l’embrió humà, 
vegeu Shai LAVI, “From Bioethics to Bio-optics: The Case of the Embryonic Stem 
Cell”, Law, Culture and the Humanities, Vol. 4, Issue 3, 2008, pp. 339-351, a pp. 
347-348.  

511 STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS (CDBI), cit., p. 37.  
512 La categorització tripartita ha estat sovint reproduïda en els articles 

nord-americans que han analitzat els casos i l’estat de la qüestió durant els anys 
noranta: Natalie K. YOUNG, “Frozen embryos: new technology meets family law”, 
21 Golden Gate University Law Review 559, 1991, pp. 579 i ss. El treball posà de 
relleu per primer cop les conseqüències d’utilitzar un concepte o un altre d’embrió 
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Les sentències que han resolt els conflictes sobre la disposició 
dels preembrions en ocasió del divorci evidencien la contingència 
del concepte i, per tant, l’opció per una categoria o una altra en 
funció de la decisió que es vol adoptar, ja es tracti de la 
implantació, la donació a recerca, el manteniment de la 
crioconservació o la destrucció513.  
 
En últim terme, la visió de l’embrió que té cada societat influencia 
el tracte que li dispensa, les tècniques de reproducció assistida 

                                                                                                               
a l’hora de decidir-ne la disposició, ja que si se’l qualifica de bé susceptible 
d’apropiació s’apliquen les normes de dissolució del matrimoni; i si s’opta per la 
categoria de persona, s’apliquen les regles de la “custòdia” i el principi de 
l’”interès de l’embrió”. Aquesta classificació és exclusiva dels tribunals nord-
americans, i no ha estat adoptada pels altres tribunals que han resolt disputes 
sobre la disposició dels preembrions en ocasió de la crisi de parella. Com apunto 
en el capítol quart, davant la manca de consens, en resoldre Evans v. The U.K. el 
TEDH no entrà a analitzar la qüestió de l’estatus de l’embrió. En aplicació de 
sentències anteriors resoltes pel mateix tribunal, el TEDH negà que l’embrió 
pogués ser considerat persona amb dret a la vida en els termes de l’article 2 
CEDH (§82-84) i declarà que el dret a la vida de l’embrió entra dintre del marge 
d’apreciació de cada Estat. En termes similars, el jutge Barak, president del TS 
israelià que posà punt i final al cas Nahmani v. Nahmani (CFH 2401/95, [1995-6] 
IsrLR 1), afirmà que en l’anàlisi el tribunal prescindí de l’estatus constitucional de 
l’embrió i es centrà en la relació entre les parts enfrontades i, en particular, en el 
desig de la dona de tenir un fill amb els preembrions creats amb l’esperma del 
marit que s’oposa a la implantació (FJ 5è.).  

513 Jessica BERG, “You Say Person, I Say Property: Does It Really Matter 
What We Call an Embryo?”, The American Journal of Bioethics 4.1, 2004, 17-18. 
Accessible on-line:  
http://muse.jhu.edu/journals/american_journal_of_bioethics/v004/4.1berg.html 
(consultat el 26.11.2008). 
Segons l’autora, els embrions es troben dintre de les dues categories de persones 
i béns, ja que tenen certa personalitat i altres persones hi tenen interessos de 
propietat. Vegeu també Radhika RAO, “Property, privacy, and the human body”, 80 
Boston University Law Review, 359, 2000. Des de l’antropologia, s’apunta a què 
la divisió euro-americana entre persones i coses pretén, entre d’altres efectes, 
promoure els drets de propietat de les primeres en relació a les segones. Aquesta 
distinció és fonamental en les societats occidentals, i les institucions legals han 
jugat un paper essencial a l’hora de constituir-la i mantenir-la. En un context en 
què ontològicament un objecte no pot ser qualificat de persona ni de cosa, 
l’atribució de potencialitat és una operació creativa: Alain POTTAGE, “Introduction: 
the fabrication of persons and things”, a Alain POTTAGE and Martha MUNDY (Eds.), 
Law, Anthropology, and the Constitution of the Social. Making Persons and 
Things, Cambridge University Press, 2004, pp. 1-39, a pp. 4-5, 10; i Marilyn 
STRATHERN, “Losing (out on) intellectual resources”, a POTTAGE and MUNDY (Eds.), 
cit., 201-233, a pp. 210-213. Als EE.UU. la qualificació dels embrions humans 
com a coses o persones s’ha associat a diferents tradicions jurisprudencials en la 
història legal recent: Annelise RILES, “Property as legal knowledge: means and 
ends”, J. Roy. Anthrop. Inst. 10, 2004, pp. 775-795, a pp. 780-783.  
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ofertes i el tipus de recerca permès514. La manca d’acord científic i 
ontològic explica per què a continuació em centro en el dret 
positiu515.  
 
Les tesis basades en la personalitat del preembrió en contemplen 
la implantació com a finalitat última i, per tant, no en preveuen 
altres opcions com la destrucció o la donació amb finalitats de 
recerca. Només alguns tribunals inferiors nord-americans han 
adoptat aquesta posició en litigis sobre la disposició dels 
preembrions en ocasió d’un divorci, per tal d’atribuir-ne la 
“custòdia” a la part que en pretenia la implantació. Aquesta tesi, 
que té en compte la vida potencial dels preembrions i, per tant, el 
seu “interès superior”, és minoritària516.  

                                                 
514 Martin H JOHNSON, “Regulating the Science and Therapeutic 

Application of Human Embryo Research: Managing the Tension between 
Biomedical Creativity and Public Concern”, a SPENCER and DU BOIS-PEDAIN (Eds.), 
cit., pp. 96-97.  

515 L’anàlisi jurídica ha de prescindir del debat científic sobre les múltiples 
i complexes qüestions biològiques que planteja l’inici de la vida: Ann A. KIESSLING, 
“What is an embryo?: A rejoinder”, 37 Connecticut Law Review 1, 2004, p. 10. A 
Espanya, vegeu SOUTO PAZ, 2003, cit., p. 343.  

516 A la pràctica, la resolució de la majoria d’aquests conflictes en un 
procediment diferent del de separació o divorci converteix en impròpia l’al·lusió als 
conflictes sobre la “custòdia” dels preembrions per fer referència als litigis que ara 
ens ocupen. A més, es tracta d’una terminologia eufemística, ja que en ser la 
custòdia una mesura relacionada amb els fills, aplicada als preembrions 
n’assumeix la personalitat, extrem com a mínim controvertit si ens atenem als 
avenços científics. La tesi, que els TS de Tennessee i Iowa van rebutjar 
expressament en resoldre Davis v. Davis (cit.) i In re Marriage of Witten [672 
N.W.2d 768 (Iowa 2003)], també és minoritària entre els autors. Entre els pocs 
que utilitzen el terme “custòdia” en aquest context, vegeu Katherine POSTE 

GUNNISON, “Poaching the eggs: courts and the custody battles over frozen 
embryos”, 8 Journal of Law and Family Studies 275, 2006; Peter E. MALO, 
“Deciding custody of frozen embryos: many eggs are frozen but who is chosen?”, 
3 DePaul Journal of Health Care Law 307, 2000; Donna A. KATZ, “My Egg, Your 
Sperm, Whose Preembryo? A Proposal for Deciding Which Party Receives 
Custody of Frozen Embryos”, 5 Virginia Journal of Social Policy and the Law 623, 
1998; Ruth COLKER, “Pregnant men revisited or sperm is cheap, eggs are not”, 47 
Hastings Law Journal 1063, 1996; i Fotini Antonia SKOUVAKIS, “Defining the 
undefined: using a best interest approach to decide the fate of cryopreserved 
preembryos in Pennsylvania”, 109 Penn State Law Review 885, 2005, p. 904. En 
contra, vegeu, UPCHURCH (2007, cit., pp. 2121-2122), per a qui assumir la 
personalitat del preembrió implicaria criminalitzar o com a mínim convertir en 
il·legal o impràctica l’activitat dels centres de FIVTE. També en contra, WARNOCK, 
qui en analitzar el cas Evans rebutja els arguments de la recurrent segons els 
quals les decisions judicials que li impedien la implantació negaven el dret a la 
vida dels preembrions. Per l’autora és rellevant, d’una banda, que un tant per cent 
molt elevat de preembrions no s’implanten a l’úter; i, de l’altra, que moltes 
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A nivell legislatiu, l’estatut de Missouri (§196.1127 Missouri 
Revised Statutes) defineix l’embrió, fins i tot l’embrió “in vitro” com 
un “nen” i, per tant, prohibeix l’ús de fons estatals per a recerca si 
el seu propòsit o resultat més probable és “matar”, “danyar”, o 
“destruir” el “nen” encara que els pares donin el seu consentiment 
a una altra persona perquè ho faci. Els estatuts de Louisiana 
atorguen capacitat jurídica a l’embrió humà “in vitro” (§9:123 La. 
Rev. Stat. Ann.)517. L’atribució de capacitat jurídica a l’embrió, al 
qual consideren una “juridical person”, determina que no es pugui 
destinar a un fi diferent de la implantació518, aspecte que alguns 
autors han qualificat d’”inconstitucional”519.  

                                                                                                               
persones consideren la FIVTE un mètode acceptable de reproducció assistida en 
el qual es produeixen més embrions dels que es podran implantar 
satisfactòriament: WARNOCK, cit., a SPENCER and DU BOIS-PEDAIN (Eds.), cit., p. 11. 
A Espanya, els autors que han defensat la implantació en tot cas en base al “dret 
a la personalitat” de l’embrió també són minoria: Fernando PANTALEÓN PRIETO, cit., 
a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., p. 281, i 1993, cit., p. 137; Francisco 
LLEDÓ YAGÜE, Fecundación artificial..., cit., pp. 90 i ss; i Enrique BONET y José 
María PARDO SÁENZ, Hay un embrión en mi nevera, Pamplona, EUNSA, 2007, pp. 
234-238. Una autora ha utilitzat el terme “custòdia” en aquest context: vegeu 
Eleonora LAMM, “La custòdia d’embrions en la jurisprudència del Tribunal Europeu 
de Drets Humans. A propòsit del cas Evans contra el Regne Unit”, Revista 
catalana de dret públic, núm. 36, 2008, pp. 1-14. 

517 Altres estats com Colorado han considerat l’aprovació de lleis que 
introdueixin aquesta definició: Kirk JOHNSON, “Proposed Colorado Measure On 
Rights for Human Eggs”, N.Y. Times, 18.11.2007, p. 13:  
http://www.nytimes.com/2007/11/18/us/politics/18ballot.html. No obstant, l’esmena 
48 que pretenia garantir plens drets als òvuls fertilitzats va ser rebutjada pel 73% 
dels votants de l’estat el 4.11.2008, el mateix dia de les eleccions presidencials.  

518 Alguns països europeus com Itàlia o Alemanya, on la crioconservació 
només es permet en circumstàncies excepcionals, parteixen de la mateixa 
definició, si bé no l’expliciten. Així, p.e., d’acord amb l’estatut especialment 
protector de l’embrió que defensa la legislació italiana, l’article 6.3 de la Legge 19 
febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 
(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004) permet a cada membre de la 
parella revocar el seu consentiment a l’aplicació de les TRA fins a la fecundació 
de l’òvul. La disposició guarda coherència amb una legislació especialment 
protectora de l’embrió, com evidencia la prohibició de crioconservació d’embrions i 
de creació de més dels estrictament necessaris (en cap cas més de tres), als 
efectes d’una única implantació (art. 14). En cas de força major que n’impedeixi la 
transferència a l’úter, la llei n’autoritza la crioconservació fins a la data en què es 
pugui portar a terme la transferència. Aquesta prohibició, entre altres, va ser la 
segona qüestió sotmesa a referèndum popular per a la derogació parcial de la Llei 
italiana. No obstant, un cop celebrades les consultes populars el 2005, cap va 
assolir el quòrum necessari perquè el resultat fos vinculant: Ignacio F. BENÍTEZ 

ORTÚZAR, “El proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida en 
España y los referéndums derogatorios de algunos aspectos de la ley italiana 
sobre normas en materia de procreación Médicamente asistida (ley n. 40, de 19 
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Des del 1986 les §9:121-126 dels La. Rev. Stat. Ann. defineixen 
l’embrió humà com l’òvul fertilitzat “in vitro”, al qual garanteixen 
certs drets (§9:121). L’embrió només pot ser destinat a 
implantació (§9:122) i té capacitat jurídica des del mateix moment 
de la fertilització (§9:123). D’acord amb l’estatut, l’òvul fertilitzat és 
una entitat separada de la clínica on es troba emmagatzemat, i no 
és propietat ni dels facultatius, ni del centre, ni de les persones 
que van aportar les gàmetes per a crear-lo (§9:125-126). 
L’atribució de capacitat jurídica i la implantació com a única opció 
determina que quan les parts que van accedir a la FIVTE no 
l’utilitzen amb fins reproductius, l’estatut en prevegi una guarda 
temporal fins que es pugui donar en implantació adoptiva ( 
“adoptive implantation” en els termes del §9:126).  
 

La categorització del preembrió com a “persona” també és la base 
de les propostes que defensen la donació d’embrions als EE.UU, 
també coneguda com ’“adopció embrionària”.  
 

La figura ha generat un debat altament polititzat i polaritzat, com 
en el seu moment ho va ser el de l’avortament, o com encara ho 
és el de la investigació amb cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules, 
que permeten resoldre l’escassetat de teixits i òrgans per a 
trasplantament, s’obtenen a partir de preembrions que han de ser 
destruïts520. L’agost de 2001 l’aleshores President G. Bush va 
signar una ordre executiva que prohibia la investigació amb 
cèl·lules mare procedents de preembrions creats després 
d’aquesta data, defensant que cada preembrió crioconservat era 
una vida humana única521. L’estiu de 2006, el President va vetar 

                                                                                                               
de febrero de 2004), a BENÍTEZ ORTÚZAR, MORILLAS CUEVA, PERIS RIERA (Coords.), 
cit., pp. 1-17, a pp. 12-13 (http://vlex.com/vid/324610).  

519 Segons aquests autors, en considerar superior l’interès de l’Estat en 
la vida potencial, la mesura força a les persones que van aportar les seves 
gàmetes a patir les càrregues associades a la paternitat genètica, la qual cosa és 
contrària a l’autonomia reproductiva de les parts, basada en el seu dret 
constitucional a la intimitat: vegeu, entre d’altres, SHAPIRO, SPECE, DRESSER, 
WRIGHT CLAYTON, cit., p. 640; Kristine E. LUONGO, “The Big Chill: Davis v. Davis 
and the Protection of Potential Life”, 29 New England Law Review 1011, 1995, pp. 
1049-1053; Alison BARNES et al., Health care law: desk reference, Philadelphia, 
ALI-ABA, 2001.  

520 Per un major aprofundiment en aquest procés i en l’obtenció de 
cèl·lules mare a partir de clonació terapèutica, vegeu Bernat SORIA ESCOMS, “Usos 
terapéuticos de las células madre de origen embrionario”, a Carlos Mª ROMEO 

CASABONA (Dir.), Genética y Derecho II, Estudios de Derecho Judicial 40-2002, 
Madrid, CGPJ, 2003, pp. 13-24, a pp. 14, 15 i 17.  

521 Per una aproximació recent a les conegudes com a “Embryo Wars” 
als EE.UU., vegeu KOROBKIN, cit., pp. 26-60. Malgrat les limitacions dels fons 
federals per fomentar la investigació amb cèl·lules mare, els EE.UU. segueixen 
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el projecte de Llei que permetia investigar amb fons federals 
sobre cèl·lules mare. En la seva defensa, el President va 
aparèixer junt amb 21 parelles que havien donat o rebut 
preembrions en el marc del “Snowflakes Embryo Adoption 
Program”, una divisió de l’agència californiana “Nightlight 
Christian Adoptions” creada el 1997, a la qual el Govern havia 
finançat per tal de promoure l’”adopció embrionària” i donar 
sortida al problema d’excés de preembrions resultant dels 
programes de FIVTE. El programa utilitza aquesta terminologia i 
no la de “donació embrionària” perquè la transferència dels 
preembrions d’una parella a una altra es realitza per mitjà d’una 
agència que porta a terme un “home study” a les parelles que 
pretenen “adoptar” els preembrions. Així mateix, el contracte amb 
l’agència inclou un llenguatge dirigit a la terminació dels drets 
parentals i la transferència de responsabilitat522. A més de tractar-

                                                                                                               
encapçalant la llista dels països líders en aquesta línia de recerca a partir del 
finançament privat que reben, que és molt superior al d’altres països. L’autor 
subratlla que el punt clau d’aquests conflictes és reconèixer que allò que s’al·lega 
com a moralment negatiu pels defensors de les polítiques de Bush no és el 
desenvolupament de cèl·lules mare per tal d’afavorir la recerca i la cura de 
determinades malalties, sinó la destrucció dels preembrions necessaris per crear 
aquestes cèl·lules. L’autor posa en relació aquesta al·legació amb l’elevat nombre 
de preembrions sobrants que hi ha als centres de FIVTE nord-americans i 
destaca la incoherència que suposa admetre el finançament federal per a 
investigar amb cèl·lules mare creades abans de l’agost de 2001, i negar-lo per a 
les desenvolupades amb posterioritat. La incoherència va més enllà, ja que 
segons KOROBKIN la investigació amb cèl·lules mare comporta en tot cas la 
destrucció d’embrions i el Govern legitima el que ell mateix anomena “assassinat” 
sempre que es realitzi amb finançament privat (pp. 38-39).  
A pocs mesos de l’inici del seu mandat, sembla que l’aproximació de 
l’Administració Obama a la recerca amb cèl·lules mare serà diferent que la del seu 
predecessor, com a mínim en relació a l’ús de les ja existents: “Obama levanta el 
veto a las células madre. El presidente de EE.UU. revocará la orden de Bush que 
prohibía usar fondos federales para investigar con células madre embrionarias”, 
El País, 6.3.2009; i “Obama Reversing Stem Cell Limits Bush Imposed”, The New 
York Times, 6.3.2009.  

 522 Katheryn D. KATZ, “The legal status of the ex utero embryo: 
implications for adoption law”, 35 Capital University Law Review 303, 2006, p. 
321; i Jaime E. CONDE, “Embryo donation: the Government adopts a cause”, 13 
William and Mary Journal of Women and the Law 273, 2006.  
No obstant, aquesta terminologia suggereix que la legislació sobre adopció 
governa el procediment de donació dels embrions a una altra parella per 
implantació i gestació, quan en realitat no s’aplica aquesta legislació, ja que molts 
estats impedeixen consentir a l’adopció abans del naixement. En aquest context, 
el terme “adopció” genera un fals sentiment de seguretat entre les parelles que 
reben els embrions i que creuen que els drets parentals de la parella donant 
finalitzen en donar els embrions, encara que fins el moment, cap tribunal s’ha 
enfrontat a una disputa d’aquest tipus: Elizabeth E. SWIRE FALKER, “The 
Disposition of Cryopreserved Embryos: Why Embryo Adoption is an Inapposite 
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se d’un procediment menys costós físicament, ja que evita haver-
se de sotmetre de nou a tot el cicle de FIVTE, redueix les 
complicacions inherents a la tècnica, planteja molts menys 
dilemes ètics per a les persones que consideren que l’únic destí 
dels preembrions ha de ser la implantació523, i és coherent amb el 
fi últim que persegueix l’accés a la FIVTE524. A més de per raons 
ètiques òbvies, les principals crítiques a aquesta posició són la 
seva incoherència amb la jurisprudència sobre avortament i amb 
la legislació sobre adopció, i el seu paper en la confusió dels 
interessos dels pares genètics i gestacionals525. També s’ha 
objectat que es tracta d’un programa car526 i amb baixes taxes 
d’èxit527. 
 

                                                                                                               
Model for Application to Third-party Assisted Reproduction”, 35:2 William Mitchell 
Law Review 489, 2009 
(http://www.wmitchell.edu/lawreview/documents/SwireFalker.pdf); LUONGO, cit., 
pp. 1018-1020; i CONDE, cit. Per una crítica al recurs a la terminologia “adopció 
embrionària” per part dels sectors “pro-life”, vegeu Paula J. MANNING, “Baby 
Needs a New Set of Rules: Using Adoption Doctrine to Regulate Embryo 
Donation”, 5 The Georgetown Journal of Gender and the Law, 677, 2004, p. 678; 
DOLGIN, “Surrounding embryos...”, cit., p. 51; i BLYTH and BENWARD, cit., a BLYTH 
and LANDAU, cit., pp. 255-256.  

523 Charles P. KINDREGAN, Maureen MCBRIEN, “Embryo donation: 
unresolved legal issues in the transfer of surplus cryopreserved embryos”, 49 
Villanova Law Review 169, 2004, p. 174-176.  

524 Olivia LIN, “Rehabilitating bioethics: recontextualizing in vitro 
fertilization outside contractual autonomy”, 54 Duke Law Journal 485, pp. 509-510. 

525 SWIRE FALKER, cit. Pocs estats regulen la donació d’embrions, i els 
que ho fan no ho fan en termes d’adopció. Entre els autors, les veus a favor de la 
regulació de la donació embrionària de forma similar a l’adopció són més aviat 
minoritàries: Michelle L. ANDERSON, “Are you my Mommy? A call for regulation of 
embryo donation”, 35 Capital University Law Review, 589, 2006, pp. 607 i ss.; 
Brandon S. MERCER, “Embryo adoption: where are the laws?”, 26 Journal of 
Juvenile Law 73, 2006, pp. 82-83 (a favor d’aplicar l’interès superior del menor); i 
MANNING, cit., p. 678. A favor de regular l’”adopció embrionària” i les TRA en 
general: Naomi D. JOHNSON, cit.  

526 Karin A. MOORE, “Embryo adoption: the legal and moral challenges”, 1 
University of St. Thomas Journal of Law & Public Policy 100, 2007. L’autora posa 
de relleu la paradoxa que la generalització de l’”adopció embrionària” acabaria 
legitimant les pròpies TRA a què els mateixos sectors que donen suport a 
l’adopció d’embrions s’oposen.  

527 A la ja més baixa taxa d’èxit de la transferència d’embrions 
prèviament crioconservats, s’hi suma el fet que els embrions provenen ara de 
parelles que ja tenien algun problema d’infertilitat: KOROBKIN, cit., p. 47. Per 
aquest motiu, s’ha proposat que els bancs d’embrions permetin a les parelles 
receptores crear embrions a partir de les gàmetes emmagatzemades procedents 
d’individus fèrtils: KATZ, “The Legal Status...”, cit., p. 230. 
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2.3.2. El preembrió com a bé susceptible d’apropiac ió  
 
Alguns tribunals nord-americans han admès que les gàmetes i els 
òrgans i teixits humans constitueixen un bé susceptible 
d’apropiació (“property”), en el qual hi ha un interès de propietat ( 
“property interest”).  
 

A Hecht v. Superior Court [20 Cal. Rptr. 2d 275 (1993 Cal. App. 
Lexis 638)] es discutia si la titularitat de l’esperma crioconservat 
es podia transferir d’una persona a una altra a través de 
testament. Segons el tribunal d’apel·lacions de Califòrnia, en el 
moment de la seva mort el causant tenia un interès de propietat 
en el seu esperma crioconservat, que li conferia autoritat per 
prendre decisions relatives al seu ús amb fins reproductius (p. 
283)528. 

 
Per la seva banda, John Moore v. Regents of the University of 
California [51 Cal. 3d 120 (1990 Cal. Lexis 2858)] resolgué un cas 
en què després de l’extracció consentida de la melsa d’un malalt 
de leucèmia, els metges van desenvolupar una sèrie de 
productes farmacèutics sense l’autorització del pacient. El TS de 
Califòrnia estimà la demanda de Moore en allò relatiu a danys, 
incompliment contractual i manca de CI però desestimà la seva 
pretensió de “conversion”, ja que el teixit ja s’havia extret del 
malalt i, per tant, no n’obtenia cap utilitat, a més que l’objecte de 
la patent era una línia cel·lular -i els productes que hi derivaven-, 
que era diferent des del punt de vista fàctic i jurídic de les 
cèl·lules extretes del cos del pacient. La sentència reconeix que 
malgrat que el demandant no ostentava una acció de danys per 
privació d’un bé (“conversion”), aquesta acció sí que procediria 
sobre un teixit humà susceptible d’apropiació, doncs “cada 
individu té un interès de propietat legalment protegible en el seu 
propi cos i en els seus productes” (p. 142)529. Aquest interès 

                                                 
528 La resolució del cas hagués estat més senzilla si s’hagués dirigit a 

determinar qui podia disposar de l’esperma “post mortem”, en lloc de determinar 
si l’esperma és o no un bé susceptible d’apropiació, cosa que depèn de les 
concepcions socials: Bonnie STEINBOCK, “Sperm as Property: In the Absence of a 
compelling argument against posthumous reproduction, individual autonomy 
should prevail”, 6 Stanford Law & Policy Review 57, 1995, pp. 62 i 66.  

529 D’acord amb la segona accepció del Black’s Law Dictionary (8th ed., 
2004, disponible a Westlaw) la “conversion” és una acció de danys que permet 
compensar la possessió indeguda o la disposició d’un bé propietat d’una altra 
persona com si fos propi, privant-la de l’ús i possessió del mateix: “2. Tort & 
criminal law. The wrongful possession or disposition of another's property as if it 
were one's own; an act or series of acts of willful interference, without lawful 
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desapareix un cop permetem als investigadors desenvolupar les 
seves investigacions sense la participació del pacient, utilitzant 
les cèl·lules del pacient com a base per un producte de mercat.  
 

En ocasió dels conflictes que han enfrontat la parella i el centre on 
els preembrions es trobaven crioconservats, alguns tribunals nord-
americans hi han admès interessos de propietat. En aquests 
casos, el poder de disposició sobre els preembrions correspon a 
les persones que els van crear, excepte que l’haguessin transferit 
al centre530.  
 

York v. Jones [717 F. Supp. 421, E.D. Va. 1989)] és el primer cas 
que reconeix a uns esposos que van aportar les gàmetes un 
interès de propietat sobre l’únic preembrió que restava 
crioconservat. A diferència de la majoria de casos que tenen per 
objecte preembrions crioconservats, York v. Jones no resol un 
conflicte entre dos esposos en fase de divorci, sinó una demanda 
interposada pels dos contra el centre on es trobava crioconservat 
un dels preembrions creats amb les seves gàmetes. Els esposos 
Steven i Risa van recórrer a la FIVTE a l’Institut Jones de Norfolk 
(Virgínia). La parella, que va fixar la seva residència a Califòrnia, 
va viatjar a Virgínia en quatre ocasions per sotmetre’s sense èxit 
a diversos cicles de FIVTE. El 1987 es van implantar a la dona 
cinc preembrions i l’únic sobrant es va crioconservar en els 
termes de l’acord signat per les parts abans d’iniciar aquest darrer 
cicle531. Un any més tard, els esposos van sol·licitar per escrit a 
l’Institut Jones el trasllat del preembrió a un centre de Los 
Ángeles. La direcció de l’Institut s’hi oposà tot al·legant que 
l’acord sobre la disposició dels preembrions no contemplava 
aquesta circumstància i només n’enumerava els possibles 
destins. No obstant, la divisió de Norfolk del Tribunal del Districte 
de Virgínia reconegué a la parella un dret a disposar del 
preembrió sobrant, ja que només n’havia transferit la 
possessió532. Segons el tribunal, els demandats havien reconegut 

                                                                                                               
justification, with an item of property in a manner inconsistent with another's right, 
whereby that other person is deprived of the use and possession of the property.”.  

530 Robyn S. SHAPIRO, “Issues surrounding the beginning of life”, a Ana S. 
ILTIS, Sandra H. JOHNSON and Barbara A. HINZE (Eds.), Legal Perspectives in 
Bioethics, New York – London, Routledge, 2008, p. 131 

531 D’acord amb la p. 424 de la sentència, el formulari de CI atorgava als 
esposos la responsabilitat per decidir la disposició dels preembrions [“(...) We 
have the principle responsibility to decide the disposition of our pre-zygotes. (...)”], 
i els permetia escollir entre un dels tres possibles destins (donació a una altra 
parella anònima, donació per a investigació i destrucció) per al cas que ja no en 
desitgessin la implantació.    

532 Segons el tribunal, la transferència de la possessió s’articulà a partir 
d’un contracte de dipòsit (“bailment”). En aquesta relació, la part que rep l’objecte 
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un interès de propietat als actors sobre el preembrió, a més que 
l’acord establia que els actors eren els responsables per decidir-
ne la disposició i impedia extreure’l del centre sense el seu 
consentiment escrit. D’altra banda, de l’acord no s’inferia que 
qualsevol intent d’iniciar un embaràs s’havia de restringir als 
procediments utilitzats a l’Institut Jones (pp. 426-427).  

 
Cahill v. Cahill [757 So.2d 465, Ala.Civ.App. (2000)] confirma un 
acord pel qual els esposos atorgaren el control sobre els tres 
preembrions crioconservats als facultatius. Els esposos havien 
recorregut al centre de reproducció assistida de la Universitat de 
Michigan per iniciar un procediment de FIVTE homòloga. El 
contracte amb el centre estipulava que, entre d’altres 
circumstàncies, en cas de divorci el control i direcció dels 
preembrions es transferiria als facultatius533. Tres dels sis 
preembrions resultants van ser implantats a la dona i la resta es 
van crioconservar. Produïda la separació, l’esposa inicià una 
acció de divorci sol·licitant la disposició dels preembrions. En la 
sentència de divorci el tribunal no es pronuncià sobre els 
preembrions. En un nou procediment, el tribunal inferior de Mobile 
(Alabama) declarà que els preembrions no pertanyien a cap de 
les parts que els havien creat, sinó que d’acord amb l’única prova 
presentada semblava (la cursiva és meva) que eren propietat de 
la Universitat de Michigan (par. 2, p. 467)534. El tribunal 
d’apel·lacions desestimà el recurs de la dona i confirmà la 
sentència. El més rellevant del pronunciament als efectes que ara 
interessen és que el tribunal deixà oberta la possibilitat de litigació 
entre les parts i la Universitat de Michigan per a determinar qui 
tenia un interès de propietat sobre els preembrions (par. 4, p. 
468).   

 
La posició que atribueix un interès de propietat sobre els 
preembrions adquireix complexitat quan el litigi ja no enfronta la 
parella i el centre, sinó les dues parts que van aportar les seves 
gàmetes per a la creació dels preembrions, que mantenen 
interessos contraposats al respecte un cop es produeix la ruptura 
del projecte parental. En aquests casos, la categorització del 

                                                                                                               
amb fins possessoris (“bailee”) té el deure de tenir-ne la cura deguda i retornar-lo 
al que el va dipositar (“bailor”) en virtut d’un contracte determinat: vegeu Joseph 
William SINGER, Introduction to Property, 2nd ed. New York, Aspen, 2005, p. 808.  

533 “[The wife] and [the husband] agree that all control and direction of our 
[zygotes] will be relinquished to the Physicians of the Department of Obstetrics 
and Gynecology under the following circumstances: 1. A dissolution of our 
marriage by court order. (...)”.  

534 Atès que cap de les parts aportà còpia del contracte sobre el control i 
disposició dels preembrions signat amb el centre, el tribunal inferior va haver 
d’inferir el seu raonament del fax del contracte aportat pel marit. 
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preembrió com a “bé susceptible d’apropiació” pot conduir a 
situacions de bloqueig535.  
 
Admetre que ens trobem davant d’un bé susceptible d’apropiació 
permet afirmar que existeix un interès de propietat que justifica que 
es puguin prendre decisions al respecte536. L’atribució d’interessos 
de propietat sobre el nostre material genètic es basa en els models 
de propietat lockians i en els que pressuposen que els individus 
som propietaris del nostre cos i, per tant, també de la informació 
genètica537.  
 
Aquesta posició no implica considerar els preembrions béns 
divisibles en un procediment de dissolució matrimonial, extrem que 
portaria a resoldre les disputes sobre el seu destí en el context 
d’una crisi de parella d’acord amb les regles de liquidació dels 
béns del matrimoni538. La línia que atorga a les parts que van 
                                                 

535 Alexander MORGAN CAPRON, “Parenthood and Frozen Embryos. More 
Than Property and Privacy”, Hastings Center Report, September – October 1992, 
p. 33.  

536 John A. ROBERTSON, “Decisional authority over embryos and control of 
IVF technology”, 28 Jurimetrics Journal, 285, 1987-1988, p. 304; “In the 
Beginning...”, cit., pp. 454-460. El 1989, l’autor havia expressat aquesta mateixa 
posició en testificar davant del tribunal inferior que resolgué el cas Davis. En el 
mateix sentit, vegeu Jessica BERG: “Owning persons: the application of property 
theory to embryos and fetuses”, 40 Wake Forest Law Review 159, 2005, pp. 170 i 
ss, i 2004, cit.; Natallie R. WALZ, “Abandoned frozen embryos and embryonic stem 
cells research: should there be a connection?”, 1 University of St. Thomas Journal 
of Law & Public Policy 122, 2007, p. 15.  

537 Sarah CHAN and Muireann QUIGLEY, “Frozen Embryos, Genetic 
Information and Reproductive Rights”, 21:8 Bioethics 443, 2007.  

538 UPCHURCH, 2007, cit., pp. 2120-2121. Les sentències que han resolt 
els conflictes sobre els preembrions en base a aquest esquema són l’excepció. 
Una d’elles, que atribuí els preembrions a una part (en el cas, a la dona), en base 
a la liquidació de béns matrimonials, és la del tribunal inferior que resolgué 
Roman v. Roman [193 S.W.3d 40 (Tex. App. 2006)], que declarà invàlid l’acord 
previ de destrucció. El tribunal d’apel·lacions que resolgué In the Matter of the 
marriage of Laura Lee Dahl and Darrell Lee Angle [194 P.3d 834 (Or. App. 2008)] 
afirmà l’existència d’un dret contractual a disposar dels preembrions 
crioconservats creats durant el matrimoni, en tant que constitueixen propietat 
personal subjecta a un procediment de dissolució just i adequat d’acord amb els 
estatuts que regulen les conseqüències personals i patrimonials de les crisis 
matrimonials (p. 839). Ara bé, en el cas aquest pronunciament no comportà 
l’atribució dels preembrions a cap de les dues parts enfrontades, sinó l’execució 
de l’acord que en preveia la destrucció. En el capítol següent analitzo a fons 
ambdós casos. Els autors nord-americans que han defensat aquesta posició 
extrema, basada en les tesis jurisprudencials majoritàries que neguen la 
personalitat del preembrió, són minoria: Kansas R. GOODEN, “King Solomon’s 
solution to the disposition of embryos: recognizing a property interest and using 
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decidir crear els preembrions un poder de disposició, que es pot 
materialitzar en acords sobre la seva disposició, és més 
respectuosa amb la voluntat comuna de les parts en crear els 
preembrions i, com a mínim, permet resoldre les situacions de 
bloqueig segons una solució que les parts van acceptar de mutu 
acord en un moment determinat. En absència d’acord, el caràcter 
irresoluble d’aquests conflictes em porta a preferir una solució 
legislativa sobre el destí dels preembrions que una solució judicial 
casuística, que normalment tindrà lloc en el mateix procediment de 
dissolució matrimonial i que les parts no hauran pogut conèixer “ex 
ante”.  
 
2.3.3. El preembrió com a bé susceptible de “respec te 
especial” 
 
Davis v. Davis constitueix un bon exemple de les diferents 
pretensions que es poden vincular al preembrió, segons les parts 
el qualifiquin de persona o de bé susceptible d’apropiació539. En 
absència de legislació, a partir d’aquest precedent la majoria de 
tribunals nord-americans que han hagut de decidir el destí dels 
preembrions en ocasió de la separació o divorci de les parts que 
els van crear han adoptat la tesi que considera el preembrió com 
una categoria intermèdia (“interim category”) susceptible de 
respecte especial pel seu potencial540. A més de ser la tesi 
defensada majoritàriament pels tribunals nord-americans que han 
hagut de resoldre aquests conflictes, aquesta ha estat la postura 

                                                                                                               
equitable division”, 30 University of La Verne Law Review 66, 2008, p. 86 [“(...) by 
using the property interest approach, the embryos will be placed on the same level 
as homes and cars. (...)”]; i YOUNG, cit., pp. 585 i ss.  

539 Com a catòlica i per tant defensora de què la vida s’inicia amb la 
concepció, la dona s’oposava a qualsevol opció que no comportés la implantació 
dels preembrions. Per contra, l’home, invocant la pròpia experiència traumàtica 
com a fill de pares divorciats s’oposava a la implantació dels preembrions creats 
amb les seves gàmetes un cop dissolt el matrimoni: vegeu les pp. 603 i 604 de la 
sentència del TS.  

540 Segons una autora, la resolució final del cas, segons la qual els 
preembrions no són ni persones ni béns susceptibles d’apropiació, connecta 
ambdues pretensions: Marilyn STRATHERN, Property, Substance and Effect. 
Anthropological Essays on Persons and Things, London & New Brunswick, NJ, 
The Athlone Press, 1999, pp. 136 i ss. Per una altra autora, aquesta postura 
intermitja permet basar la relació de les parts amb els preembrions en el dret a la 
intimitat: RAO, 2000, cit., pp. 458-459. 
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adoptada per diversos governs, òrgans consultius i organismes 
professionals541.  
 
Tot i acollir aquesta qualificació, en legitimar determinats destins 
dels preembrions els tribunals nord-americans han acabat 
acceptant que els subjectes que van aportar les gàmetes hi tenen 
un cert interès542. Així, el recurs a la categoria intermèdia a Davis 
no impedí que el TS de Tennessee resolgués el conflicte a favor 
de la part que pretenia la destrucció dels preembrions. Com la 
posició que atorga un dret de propietat sobre els preembrions, a la 
pràctica aquesta categorització també atribueix poder de disposició 
als titulars de les gàmetes, i quan les parts que van decidir crear-
los en el marc d’un projecte parental comú mantenen pretensions 
contraposades al respecte acaba conduint a situacions de 
bloqueig.  
 
 
2.4. Tractament en la Llei 14/2006 sobre Tècniques de 
Reproducció Humana Assistida 
 
L’EM de la LTRA definia els termes “preembrió”, “embrió” i “fetus”. 
Segons el legislador estatal, aquesta distinció entre les diferents 

                                                 
541 A nivell governamental, aquesta és la posició adoptada per l’informe 

Warnock que serviria de base a la HFEA britànica: §11.17, p. 63: “(...) l’embrió de 
l’espècie humana hauria de tenir un estatus especial (...). Recomanem que la Llei 
li garanteixi algun tipus de protecció. (...)”. Entre els organismes professionals que 
han adoptat aquesta categorització destaca la proposta del Comitè Ètic de 
l’American Fertility Society, cit. Entre els autors, vegeu KINDREGAN, MCBRIEN, cit., 
pp. 174-176; i Joseph RUSSELL FALASCO, “Frozen embryos and gamete providers’ 
rights: a suggested model for embryo disposition”, 45 Jurimetrics Journal 273, 
2005, pp. 281-283. L’autor protegeix el caràcter de potencial dels preembrions en 
tant que la regla que proposa, per sobre de la destrucció, és la donació dels 
preembrions amb fins de recerca.  

542 KATZ, “The legal status...”, cit., pp. 316, 327 i ss; Angela K. UPCHURCH: 
2007, cit., pp. 2129-2134; “The Deep Freeze: A Critical Examination of the 
Resolution of Frozen Embryo Disputes Through the Adversarial Process”, 33 
Florida State University Law Review 395, 2005, pp. 405-406; i Janet L. DOLGIN, 
“The ‘intent’ of reproduction: reproductive technologies and the parent-child bond”, 
26 Connecticut Law Review 1261, 1994, pp. 1275-1280. En un sentit similar, 
BERG considera excloent la teoria del “respecte especial” perquè les categories de 
“propietat” i “persona” són compatibles en el cas dels embrions, ja que tenen certa 
personalitat i altres persones hi tenen interessos de propietat. Vegeu BERG, 2005, 
cit., pp. 211-212; 2004, pp. 17-18. Segons l’autora, la potencialitat de l’embrió no 
permet atorgar-li estatus legal, de manera que la seva disposició s’hauria 
d’acordar únicament a partir de les normes del dret de propietat: Jessica BERG, 
“Of Elephants and Embryos: A Proposed Framework for Legal Personhood”, 59 
Hastings Law Journal 369, 2007, pp. 389-392.  
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etapes del desenvolupament embrionari justificava una diferent 
valoració ètica i, per tant, jurídica de cadascuna d’aquestes 
figures543. La LTRHA vigent només fa referència al “preembrió” 
que, en termes similars a la LTRA, defineix com “el grup de 
cèl·lules resultants de la divisió progressiva de l’òvul des que és 
fecundat fins aproximadament 14 dies més tard” (art. 1.2)544. Atès 
que la Llei vigent ja no distingeix entre embrions viables i no 
viables, el diferent tractament jurídic que dispensa al preembrió i a 
l’embrió adquireix més rellevància545. 

                                                 

 543 L’EM de la LTRA definia el terme “preembrió” com el “grupo de 
células resultantes de la división progresiva del óvulo desde que es fecundado 
hasta aproximadamente catorce días más tarde, cuando anida establemente en el 
interior del útero y aparece en él la línea primitiva (…). Por embrión propiamente 
dicho, se entiende tradicionalmente a la fase del desarrollo embrionario que, 
continuando la anterior si se ha completado, señala el origen e incremento de la 
organogénesis o formación de los órganos humanos, y cuya duración es de unos 
dos meses y medio más; se corresponde esta fase con la conocida como de 
embrión posimplantatorio, (…)”. L’EM tenia en compte la doctrina del TC alemany 
i espanyol per considerar que “(…) el momento de la implantación es de 
necesaria valoración biológica, pues anterior a él, el desarrollo embriológico se 
mueve en la incertidumbre, y con él, se inicia la gestación y se puede comprobar 
la realidad biológica que es el embrión.” (…). Finalment, per “fetus” la llei entén la 
“(…) fase más avanzada del desarrollo embriológico, se conoce el embrión con 
apariencia humana y sus órganos formados, que maduran paulatinamente 
preparándole para asegurar su viabilidad y autonomía después del parto.” (…)”.  

544 Des del punt de vista de tècnica legislativa ATIENZA ha criticat que 
l’article 1 LTRHA, sota el títol “objecte i àmbit d’aplicació de la Llei”, també conté 
una definició (la de “preembrió”), quan seria millor un article o disposició que 
contingués aquesta i altres definicions: Manuel ATIENZA, “Sobre la nueva Ley de 
Reproducción Humana Asistida”, Revista de Bioética y Derecho Número 14, 
Septiembre de 2008, pp. 4-9, a p. 8 
(http://www.ub.es/fildt/revista/pdf/RByD14_ArtAtienza.pdf) (consultat el 9.2.2010).  

545 En relació als preembrions “in vitro” viables, la LTRA només 
autoritzava la investigació diagnòstica, i amb finalitats terapèutiques o preventives 
(art. 15.2). La investigació amb altres fins només es permetia en preembrions no 
viables, si es demostrava que científicament no es podia realitzar en el model 
animal, i si es realitzava en base a un projecte degudament presentat i autoritzat 
per les autoritats sanitàries i científiques competents. Algun autor proposà 
suprimir qualsevol referència a la viabilitat, i distingir únicament entre embrions 
“vius” i “morts”: FEMENÍA LÓPEZ, 1999, cit., p. 267. 
En obrir la porta a la investigació general amb preembrions vius viables sobrants 
de les TRA, la DF 1a. 1r. de la Llei 45/2003 establí un mecanisme rigorós de 
control públic, ja que els preembrions s’havien de destinar a finalitats 
d’investigació de particular importància i s’havien de cedir al Centre Nacional de 
Transplantaments i Medicina Regenerativa, que havia d’aplicar el procediment de 
descongelació dels preembrions sota unes normes de control estrictes. La LTRHA 
segueix sense distingir entre preembrions viables, no viables o morts, i només té 
en compte la seva condició de sobrants procedents de l’aplicació de les TRA. Ara 
bé, la LTRHA no contempla cap de les cauteles que exigia la Llei 45/2003 i 



CAPÍTOL TERCER. EL CONSENTIMENT A LA DISPOSICIÓ  
DELS PREEMBRIONS CRIOCONSERVATS 

 

 277 

 
La definició del preembrió que fa l’article 1.2 de la LTRHA hi atorga 
cert poder de disposició que, com veurem, no equival a un interès 
de propietat. De la pròpia definició es desprèn que l’embrió serà 
objecte de major protecció a partir del catorzè dia posterior a la 
fecundació. Aquesta major protecció és coherent amb la 
jurisprudència del TC que, tot i negar que el “nasciturus” sigui 
titular del dret a la vida, el considera un bé jurídic mereixedor de 
protecció especial.  
 
Tot i les escasses referències de la jurisprudència del TC als 
embrions “in vitro”, a partir de la STC 53/1985, confirmada per la 
STC 116/1999, el TC configura la vida humana com un procés que 
s’inicia amb la gestació, la qual cosa justifica la menor protecció de 
què són objecte els embrions “in vitro” o preembrions546. La 
distinció entre embrions implantats i embrions no implantats o “in 
vitro” obeeix simplement a què el TC considera la implantació un 
moment de necessària valoració biològica que justifica la menor 
protecció dels preembrions o embrions no implantats respecte dels 
ja transferits a l’úter matern547.  

                                                                                                               
únicament exigeix el consentiment informat de la parella o, en el seu cas, de la 
dona per destinar-los a investigació (art. 15.1): Miguel Julián COLLADO NUÑO, “La 
nueva Ley de reproducción asistida humana. Aspectos civiles”, pp. 125-180, a pp. 
163-164; i Carlos LESMES SERRANO, “Control administrativo de la actividad 
científica y protección de datos en la reproducción humana asistida”, i pp. 181-
218, a pp. 196-197 ambdós a PÉREZ DEL VALLE (Dir.), cit.  

546 La STC 53/1985, Ple, d’11 d’abril (RTC 1985/53) és la primera que 
configura la vida humana com un procés. En ella, el TC estima de forma parcial 
un recurs previ d’inconstitucionalitat interposat per 54 Diputats contra el Projecte 
de Llei Orgànica de reforma de l’article 417 bis CP, no pel que fa als supòsits en 
què declara no punible l’avortament, sinó per incomplir en la seva regulació 
exigències constitucionals derivades de l’article 15 CE, i afirma que “(...) a) (…) la 
vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el 
curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente 
configuración humana, y que termina en la muerte; (…)”. (FJ 5è.). Per la seva 
banda, la STC 212/1996, Ple, de 19 de desembre (RTC 1996/212) estima en part 
un recurs d’inconstitucionalitat interposat per 68 Diputats del Partit Popular contra 
la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y 
fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. A més de reiterar la tesi de la 
STC 53/1985, segons la qual el dret a la vida no s’estén als nascituri, als quals 
igualment considera un bé jurídic susceptible de protecció (FJ 3r.), el TC 
considera constitucional la distinció entre embrions viables i no viables que feia la 
LTRA (FJ 8è.).  

547 La STC 116/1999, Ple, de 17 de juny (RTC 1999/116), estima en part 
un recurs d’inconstitucionalitat interposat per 63 Diputats del Grup Parlamentari 
Popular contra la LTRA i declara que els preembrions “in vitro” no transferits a 
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Els destins taxats dels preembrions crioconservats, la prohibició de 
què siguin creats amb fins de recerca i la configuració de la 
destrucció com a fi últim, junt amb la protecció (menor) de què els 
fa mereixedors la STC 53/1985, en confirmen el caràcter de “res 
extra commercium” en l’ordenament espanyol. Com succeeix en el 
context dels òrgans i teixits humans, aquest caràcter no impedeix 
que les parts del projecte parental puguin acordar destinar els 
preembrions a un fi determinat (art. 11.4 LTRHA), sempre que això 
no comporti un intercanvi monetari.  
 

En el cas dels òrgans i teixits humans, el seu caràcter de “res 
extra commercium” no n’impedeix la donació amb fins de 
transplantament si es realitza d’acord amb els requisits legals. A 
nivell internacional, el Conveni d’Oviedo, que regula l’extracció 
d’òrgans i teixits de donants vius destinats al trasplantament en 
un Protocol addicional aprovat a Estrasburg el 24.1.2002, sotmet 
els actes de donació al requisit general del consentiment que 
conté l’article 5 del Conveni i conté una prohibició general de 
lucre en la utilització del cos humà. A Espanya, l’article 2 de la 
vigent Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y 
trasplante de órganos (BOE núm. 266, 6.11.1979), i els 
reglaments que la desenvolupen, estableix que “No se podrá 
percibir compensación alguna por la donación de órganos. (…)”, i 
reitera en la seva part final: “En ningún caso existirá 
compensación económica alguna para el donante, ni se exigirá al 
receptor precio alguno por el órgano transplantado.”. La prohibició 
de lucre és una constant en la majoria d’ordenaments del nostre 
entorn, fins i tot en el paradigma del lliure mercat, que són els 
EE.UU. En aquell país, la National Organ Transplant Act [42 
U.S.C.A. §274e (1993)] només permet realitzar els pagaments 
raonables (“reasonable payments”) relacionats amb l’extracció, 
transport, implantació, processament, preservació, control de 
qualitat i emmagatzematge d’òrgans humans, així com les 
despeses de viatge, habitatge i pèrdua de salaris en què ha 
incorregut el donant d’un òrgan humà per la donació. 
 

 

3. La crioconservació de preeembrions  
 
La crioconservació de preembrions consisteix en el seu 
emmagatzematge en nitrogen líquid a -196º C. A aquesta 
temperatura, qualsevol activitat biològica es deté, incloses les 

                                                                                                               
l’úter “(…) no gozan de una protección equiparable a la de los ya transferidos al 
útero materno (…)” (FJ 12è).  
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reaccions bioquímiques que conduirien a la mort cel·lular. La 
conservació no és total, perquè el moviment intern de la cèl·lula no 
es pot detenir absolutament ni permet la crioconservació indefinida 
perquè el nitrogen líquid, a diferència de l’hidrogen líquid (molt més 
car, difícil d’utilitzar i explosiu), impedeix la conservació a -273º C, 
temperatura que representaria el zero absolut. Està científicament 
demostrat que els preembrions poden romandre crioconservats en 
estat apte per a implantació períodes superiors als màxims que 
assenyalen algunes legislacions, que són, normalment, de cinc 
anys. No obstant això, els límits temporals de crioconservació que 
permetrien obtenir un embrió apte per a implantació encara estan 
indeterminats548.  
 
La tècnica de la crioconservació dels preembrions sobrants es va 
començar a desenvolupar a Austràlia a principis dels anys vuitanta, 
com a conseqüència del desenvolupament de la FIVTE i del gran 
nombre de preembrions que generava el tractament549.  
 

En un cicle d’estimulació hormonal normalment una dona 
produeix entre 10 i 20 òvuls. Malgrat que la fertilització d’aquests 
òvuls no sempre té èxit, és habitual que cada procés produeixi 
entre 8 i 12 preembrions, dels quals els que tenen una probabilitat 
més elevada d’implantació d’acord amb el seu número de 
divisions cel·lulars i amb la seva simetria són seleccionats per a 

                                                 
548 Karin J. DAWSON, “The storage of human embryos”, HR vol. 12 no. 1, 

1997, p. 6; Y. ENGLERT and Ph. REVELARD, “Isn’t it ‘who decides’ rather than ‘what 
to do’ with spare embryos?”, HR vol. 12 no. 1, 1997, pp. 8-10, a p. 8. R.G; J.K. 
MASON, Medico-legal aspects of reproduction and parenthood, 2nd ed., Dartmouth, 
Ashgate, 1998, p. 235. Alguns estudis suggereixen que els preembrions podrien 
romandre crioconservats en condicions segures més de cinquanta anys: EDWARDS 
RG and BEARD HK, “UK law dictated the destruction of 3000 cryopreserved human 
embryos”, HR, Vol. 12, no. 1, 1997, pp. 3-5, a p. 3.  

549 Austràlia va ser pionera en implementar amb èxit la tècnica, ja que el 
1983 s’hi produí el primer embaràs mitjançant la descongelació i transferència 
d’un embrió de vuit cèl·lules: Alan TROUNSON & Linda MOHR, “Human pregnancy 
following cryopreservation, thawing and transfer of an eight-cell embryo”, Nature, 
vol. 305, 20.10.1983, pp. 707-709. L’embaràs no prosperà perquè a les 24 
setmanes de gestació es produí un avortament natural. No obstant això, el 1984 
hi tingué lloc el primer naixement amb nascut viu: AP, “First Baby Born of Frozen 
Embryo”, 133 The New York Times, 11.4.1984:   
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E0DE1DB1738F932
A25757C0A962948260 
Als EE.UU. el primer naixement fruit d’aquesta tècnica va tenir lloc dos anys més 
tard: KRANZ, cit., pp. 107-116; i Natalia LÓPEZ MORATALLA y IRABURU ELIZALDE, cit., 
p. 81. 
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implantació550. La pràctica habitual dels centres és implantar una 
mitjana de tres preembrions per cicle, el que en els països que 
regulen les TRA pot coincidir amb el número màxim de 
preembrions que la legislació permet implantar per cicle de 
FIVTE551. D’aquesta manera, habitualment es creen molt més 
preembrions dels que es poden implantar i, en conseqüència, 
moltes parelles decideixen crioconservar els sobrants552. A més, 
el 2002 el percentatge de transferències de quatre o més 
preembrions va disminuir a nivell mundial del 15,4% de l’any 2000 
al 13,7%, al temps que la proporció de transferències d’un sol 
preembrió va augmentar del 10,5% al 12,4%. Aquest factor 
explicaria l’augment del 47% que s’observa en la transferència de 
preembrions prèviament crioconservats entre 2000 i 2002553.  

 
Els mètodes de crioconservació actuals intenten reduir al màxim el 
dany cel·lular que pateixen els preembrions durant els processos 
de congelació i descongelació. Els preembrions que s’han de 
transferir es descongelen amb rapidesa, amb l’ús de crioprotectors 
que intenten evitar que es formin cristalls intracel·lulars de gel. La 
taxa de supervivència després de la descongelació, que 
representa el principal problema tècnic del procés, se situa entre el 
60 i el 80%, en funció dels protocols de congelació i descongelació 

                                                 
550 El 60% dels cicles de FIVTE estimulats produeixen embrions viables 

en excés disponibles per a la crioconservació: SCOTT, GIBBS, KARLAN, HANEY 
(Eds.), cit., pp. 747 i ss. Vegeu també Lucinda L. VEECK et al., “High Pregnancy 
Rates Can Be Achieved after Freezing and Thawing Human Blastocysts”, 82 F & 
S, 1418, p. 1418, 2004; Evelyn NEUBER et al., “Sequential Embryo Assessment 
Outperforms Investigator-Driven Morphological Assessment at Selecting a Good 
Quality Blastocyst”, 85 F & S 794, p. 794, 2006.  

551 Com s’ha apuntat al capítol primer, la tendència d’algunes legislacions 
com l’espanyola a restringir a un màxim de dos o tres el nombre d’embrions que 
s’han de transferir simultàniament a l’úter matern (l’art. 3.2 LTRHA ho restringeix a 
tres preembrions per cicle reproductiu) eleva el nombre de preembrions sobrants, 
que es podran utilitzar en futures transferències.  

552 Tarun JAIN et al., “Trends in Embryo-Transfer Practice and in 
Outcomes of the Use of Assisted Reproductive Technology in the United States”, 
350 NEJM 1639, p. 1642 (taula 1), 2004; Susan C. KLOCK, “Embryo Disposition: 
The Forgotten ‘Child’ of In Vitro Fertilization”, 49 International Journal of Fertility & 
Women’s Medicine 19, 2004. Segons un estudi, el 97% dels centres de FIVTE 
nord-americans van informar que havien creat més preembrions que els que 
podien intentar implantar en un cicle de tractament: Andrea D. GURMANKIN et al., 
“Embyo Disposal Practices in IVF Clinics in the United States”, 22 Politics & The 
Life Sciences, 4, 2004, p. 6.  

553 Informe ICMART 2009, cit., pp. 2316 i 2319.  
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utilitzats, o de l’estadi en el qual es va procedir a la congelació554. 
Abans de la transferència és comú cultivar “in vitro” els 
preembrions durant vint-i-quatre hores per tal d’assegurar la 
continuació del seu desenvolupament després de la 
descongelació555.  
 
Les dades sobre la mortalitat embrionària evidencien que el 
percentatge de preembrions que deté el seu desenvolupament 
entre les etapes de zigot i blastocist és més elevat quan la 
generació i inici del desenvolupament es produeix “in vitro”. Aquest 
fenomen es podria explicar perquè l’embrió “in vitro” és menys 
viable, ja sigui per la mateixa infertilitat dels progenitors, per 
defectes intrínsecs de l’ovòcit o per anormalitats 
cromosòmiques556. 
 
D’altra banda, la taxa d’embaràs és aproximadament d’un 20% en 
preembrions crioconservats, i d’un 30% en els frescos557. 
 

D’acord amb les dades publicades l’octubre de 2007 als EE.UU. 
pels Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el 15% 
de les transferències embrionàries realitzades el 2005 van tenir 
per objecte preembrions crioconservats. El quadre següent 

                                                 
554 Vegeu Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., p. 747; i 

Montse BOADA, “Embriones congelados: aspectos ético-legales”, Bio: Revista del 
Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, 1997, pp. 17-18, a p. 17.  

555 Un cop descongelats, el nombre d’embrions a transferir es basa en 
els mateixos criteris que els de la transferència d’embrions frescos. Abans de 
transferir un embrió la receptora rep estrògens de dues a tres setmanes per tal de 
preparar l’endometri: Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., p. 748.  

556 LÓPEZ-MORATALLA, cit., a PÉREZ DEL VALLE (Dir.), cit., pp. 24 i ss; i 
LÓPEZ MORATALLA y IRABURU ELIZALDE, cit., pp. 163-166. Ara bé, les taxes 
d’embaràs amb transferència d’embrions frescos i transferència d’embrions 
congelats són gairebé iguals quan es tracta d’embrions de grau similar. Aquest 
fenomen s’explica pels criteris de selecció per a la congelació d’embrions, ja que 
els embrions de tres dies es graduen com a excel·lents (grau I), promig (grau II) i 
dolents (grau III). Després de transferir els embrions frescos de grau més alt es 
criopreserven els embrions restants de graus I i II, ja que els embrions de grau III 
no s’acostumen a transferir ni crioconservar: Danforth. Tratado de Obstetricia y 
Ginecología, cit., p. 748.  

557 Les dades de 2006 apunten a uns percentatges del 16,4% i del 29% a 
Europa. En el cas d’Espanya, els percentatges són, respectivament, del 22 % i el 
27%. Vegeu el citat informe de la SEF, amb dades relatives a 2006: “Registro FIV-
ICSI...”, p. 18.  
El dany experimentat pels embrions a conseqüència de la congelació-
descongelació n’afecta a un 30% i el percentatge d’embarassos per transferència 
dels embrions es situa al voltant del 25-30%: LÓPEZ-MORATALLA, cit., a PÉREZ DEL 

VALLE (Dir.), cit., pp. 23-24; i LÓPEZ MORATALLA y IRABURU ELIZALDE, cit., p. 164. 
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compara les taxes d’èxit per transferència de preembrions 
crioconservats i frescos. Atès que alguns dels preembrions no 
van sobreviure al procés de descongelació, el percentatge de 
preembrions descongelats la transferència dels quals conduí a un 
nascut viu és per norma general més baix que en el cas dels 
preembrions frescos, cosa que confirma la tendència general. En 
cada cicle es va transferir el mateix nombre de preembrions558.  

 
  

 
TAXA D’ÈXIT* 

 

 
PARTS 

SIMPLES 
 

 
PREEMBRIONS  
FRESCOS 

 

 
34,3% 

 
23,3% 

 
PREEMBRIONS 
CRIOCONSERVATS 

 

 
28% 

 
21,7%** 

 
* Mesurada en percentatge de naixements amb nascut viu 
per cicle de FIVTE, en els termes del capítol primer.  
 
** Aquesta dada s’ha de relativitzar, ja que un estudi 
presentat al 24è congrés anual de l’ESHRE, celebrat el juliol 
de 2008 a Barcelona, advertia del contrari: les taxes de parts 
múltiples per transferència de preembrions prèviament 
congelats (11,7% en la ICSI i 14,2% en la FIV) eren 
considerablement inferiors que en cas de transferència de 
preembrions frescos (24,8% i 27,3%, respectivament). 
L’estudi conclogué, a més, que la transferència de 
preembrions frescos implica un número major de nascuts 
amb baix pes, com també de naixements prematurs i, per 
tant, de deformacions congènites559.  

                                                 
558 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, AMERICAN SOCIETY 

FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, SOCIETY FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY. 
2005 Assisted Reproductive Technology Success Rates: National Summary and 
Fertility Clinic Reports, Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2007: 
http://www.cdc.gov/ART/ART2005/508PDF/2005ART508.pdf, p. 62.  
El mateix es pot afirmar d’acord amb les dades de l’informe de la SEF relatives a 
2006: “Registro FIV-ICSI...”, p. 27. En aquest cas, el percentatge de parts dobles 
o triples a partir de la transferència d’embrions frescos va ser del 23,6%, enfront 
del 19,6% en cas d’embrions crioconservats.  

559 Informació extreta de la nota de premsa Children born from thawed 
frozen embryos have higher birth weight and do better than those born after fresh 
transfer, en relació a l’estudi presentat el 8.7.2008 al 24è congrés anual de 
l’ESHRE (Barcelona), per la Dra. Anja PINBORG, de l’Hospital Universitari 
Rigshospitalet, de Copenhagen (Dinamarca): 
http://www.eshre.com/emc.asp?pageId=1118 
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Malgrat que la taxa d’èxit de la transferència de preembrions 
crioconservats és lleugerament inferior a la dels frescos, la 
crioconservació presenta una sèrie d’avantatges que les persones 
que accedeixen a la FIVTE cada cop tenen més en compte, així:  
 

� Els preembrions crioconservats es poden descongelar i 
transferir a l’úter durant un cicle subsegüent, la qual cosa 
augmenta les probabilitats d’assolir un embaràs560.  

� S’eviten els riscos de parts múltiples, en especial en aquells 
països que gairebé no regulen les TRA i que, per tant, no 
compten amb legislacions que limitin el número de 
preembrions a transferir per implantació. Amb això, també 
s’evita el recurs a la reducció fetal o selecció embrionària, a 
la qual algunes persones s’oposen per raons ètiques.  

� La receptora no s’ha de sotmetre a nous processos 
d’estimulació ovàrica, amb la qual cosa no cal subministrar-
li de nou tota la medicació per a induir l’ovulació abans 
d’iniciar un nou cicle de FIVTE, ni cal que es torni a 
sotmetre a la intervenció d’extracció d’òvuls. Amb això 
disminueixen els riscos del procediment, com la síndrome 
d’hiperestimulació ovàrica (SHO)561.   

� En permetre la conservació del major nombre possible de 
preembrions creats a partir de l’extracció d’òvuls, els 
facultatius tenen un marge més ampli per tal de seleccionar 
els preembrions més òptims per a implantació562.   

                                                                                                               
L’estudi, un dels més representatius portats a terme fins el moment, es basava en 
una mostra de 1.267 nens nascuts a Dinamarca entre 1995 i 2006 per FIV-ICSI 
amb transferència d’embrions congelats, en contrast amb els 17.857 nens que 
van néixer durant aquest període en el mateix centre a partir de FIV-ICSI amb 
transferència d’embrions frescos. Les dades sobre l’evolució dels nascuts, 
incloses les malforacions congènites que podien presentar, es van obtenir a partir 
dels registres nacionals danesos.   

560 Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología, cit., pp. 747 i ss.  
561 Segons algun autor, l’alleujament emocional que la receptora es pot 

“estalviar” es veu mitigat pel fet que la crioconservació pot intensificar els vincles 
que les parts poden crear amb els preembrions, que en ocasions els veuen com a 
“nadons”. Aquest vincle és problemàtic quan per qualsevol circumstància s’ha de 
posar fi a la crioconservació de forma prematura. A més, la crioconservació pot 
incrementar la dependència de les parts respecte de la FIVTE, ja que pot interferir 
en l’elecció d’altres opcions vitals com la renúncia a tenir fills o l’adopció: Andrea 
L. BONNICKSEN, “Ethical issues in the clinical application of embryo freezing”, a 
BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 217-230, a pp. 218-220. 

562 KOROBKIN, cit., p. 45. 
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� S’evita que la transferència s’hagi de portar a terme en 
condicions desfavorables, com l’hemorràgia uterina o el 
càncer d’ovaris, i es permet preservar els òvuls de pacients 
que és probable que esdevinguin infèrtils després de 
sotmetre’s a certs tractaments contra el càncer563.  

� Quan la FIVTE es porta a terme amb òvuls donats, la 
crioconservació permet una major sincronització dels cicles 
entre la donant i la receptora.  

� Des d’un punt de vista social, la crioconservació permet 
posposar el moment de tenir fills a un estadi posterior en 
què l’edat fèrtil o la mort de la parella masculina podria fer 
impossible l’embaràs564.  

� Des d’un punt de vista econòmic, la innecessarietat de 
seguir de nou tots els passos de cada cicle de FIVTE que 
comporta la crioconservació redueix els costos del procés, 
que en qualsevol cas són superiors als cost total 
d’emmagatzematge dels preembrions en el laboratori565.  

                                                 
563 La crioconservació permet preservar els preembrions creats amb 

òvuls de dones que és molt probable que perdin la capacitat de generar-los, com 
pot succeir després de certs tractaments de quimioteràpia o radioteràpia, o com 
com succeeix després de l’extirpació dels ovaris com a conseqüència de certes 
malalties com el càncer d’ovaris. 

564 Helen BEQUAERT HOLMES, “To freeze or not to freeze: is that an 
option?”, a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 193-200, a p. 196. Aquest avantatge 
és especialment rellevant perquè el risc de síndrome de Down i determinats 
defectes congènits està més determinat per “l’edat” dels òvuls que de la gestant: 
AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, “Genetic Screening for Birth 
Defects”, 2005:http://www.fertilitytoday.org/factsheets/Genetic_screening-Fact.pdf 
(consultat el 9.12.2008).  

565 Segons les dades més recents, a juliol de 2008 el cost aproximat d’un 
cicle de tractament de FIVTE a Europa i als EE.UU. era d’entre $5,000 i 10,000 
(entre uns 3.750 i 7.500 €): Informació extreta de la nota de premsa de l’ESHRE, 
“Fertility treatment in developing countries; a cycle of IVF for less than $200”, en 
relació les dades presentades el 7.7.2008 al seu 24è congrés anual, celebrat a 
Barcelona. L’estudi pretén fer més accessibles econòmicament els tractaments 
contra la infertilitat i, en concret, rebaixar el cost de la FIVTE a menys de $200:  
http://esciencenews.com/articles/2008/07/07/fertility.treatment.developing.countrie
s.a.cycle.ivf.less.200 
Per contraposició al cost mitjà de cada cicle de FIVTE, el preu anual que cobren 
els centres europeus pel manteniment dels preembrions és d’uns 300 €. En 
alguns casos, les despeses del primer any formen part del procediment general 
de FIVTE i, a partir del segon es xifren en uns 300 € anuals:  
http://www.macierzynstwo.com/es/ 
Al Regne Unit, el 2004 el preu anual de la crioconservació era d’unes £250, poc 
més de 300 €: Peter SANDERS, “Frozen embryos. The tip of a huge iceberg”, Triple 
Helix, Winter 2004, pp. 12-13, a p. 13: 
http://admin.cmf.org.uk/pdf/helix/win04/26embryos.pdf (consultat el 18.8.2009). 
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� Des d’un punt de vista ètic, la crioconservació pot resultar 
menys controvertida per a les persones que s’oposen a la 
destrucció dels preembrions. 

� Des d’un punt de vista pràctic, la crioconservació permet 
ajornar el moment de prendre una decisió sobre el destí 
dels preembrions566.  

 
Els principals problemes que planteja la crioconservació de 
preembrions, a més de la taxa lleugerament més baixa d’èxit en 
relació a la transferència de preembrions frescos a què ja he fet 
referència, són inherents al seu principal avantatge, la possibilitat 
de posposar el moment d’implantació. D’una banda, el destí últim 
dels preembrions crioconservats que per qualsevol raó no es 
poden transferir a l’úter en condicions òptimes queda molts cops 
indeterminat, la qual cosa planteja dilemes d’actuació als 
responsables dels centres i, en últim terme, als legisladors567. 
D’altra banda, en perllongar el temps entre la creació dels 
preembrions i el de la seva utilització efectiva, la crioconservació 
augmenta les probabilitats que es produeixin canvis de 
circumstàncies que facin inviable el destí inicialment previst per les 
parts. La possibilitat de preveure “ex ante” un destí per als 
preembrions en cas de circumstàncies sobrevingudes, porta a 
qüestionar el caràcter d’aquests acords si, un cop sorgeix la 
contingència, una de les parts s’oposa a l’execució. En el capítol 
següent em centro en aquesta problemàtica i les seves possibles 
respostes jurídiques.  
 
 
4. El contracte de crioconservació entre les parts del 
projecte parental i el centre de reproducció assist ida   

 
Excepte que els embrions “in vitro” es transfereixin immediatament 
a l’úter, s’utilitzin amb fins de recerca o es destrueixin, el seu destí 

                                                                                                               
D’acord amb la pràctica habitual dels centres nord-americans, les despeses 
anuals d’emmagatzematge de gàmetes i embrions es situen al voltant dels $300-
350, tot i que disminueixen progressivament en funció dels anys 
d’emmagatzematge: $550 (2 anys), $750 (3 anys), $1,050 (4 anys). Entre d’altres, 
podeu consultar les pàgines dels centres següents:  
http://www.spermbankcalifornia.com/embryo-egg-banking.html;  
i http://www.fairfaxcryobank.com/emstorfaq.aspx?menu=5&turn=on.  

566 Carl H. COLEMAN, “Procreative Liberty and Contemporaneous Choice: 
An Inalienable Rights Approach to Frozen Embryo Disputes”, 84 Minn. L. Rev. 55, 
1999, p. 62.  

567 JONES, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., p. 209.  
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més habitual és la crioconservació. Els avantatges de la tècnica 
l’han convertida en una rutina, més que en una opció, que 
s’acostuma a presentar com una part del protocol normal de 
FIVTE568. 
 
Més enllà dels supòsits de cessió anònima i gratuïta de gàmetes o 
preembrions, que a Espanya es regulen mitjançant el contracte de 
donació (art. 5 LTRHA), els particulars poden contractar amb els 
centres autoritzats per mantenir les gàmetes o els preembrions 
crioconservats, amb el propòsit inicial de tenir-los a la seva 
disposició per a utilitzar-los amb fins reproductius o, quan això no 
és possible, destinar-los a altres fins. Als efectes d’aquest treball, 
em centro únicament en la crioconservació de preembrions.  
 
El contracte pel qual les parts autoritzen el centre a la 
crioconservació i emmagatzematge dels preembrions s’ha 
qualificat de “dipòsit”569. L’oportunitat de la denominació és 
discutible, principalment perquè per la seva naturalesa els 
preembrions no es poden qualificar de “coses mobles” susceptibles 
de ser objecte de dipòsit. Ara bé, sense perjudici de les 
especificitats derivades de l’objecte, el contracte pel qual les parts 
autoritzen el centre a portar a terme la crioconservació dels 
preembrions presenta molts punts de connexió amb el de dipòsit, 
encara que va més enllà d’aquest contracte perquè, a més de la 
mera obligació de mantenir els preembrions crioconservats, 
imposa al centre l’obligació de destinar els preembrions que 
romanen crioconservats a un fi determinat, ja sigui el normal 
d’implantació en el si de la parella, ja el que van poder preveure les 

                                                 
568 BEQUAERT HOLMES, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., p. 196; 

BONNICKSEN, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 222 i ss: en base a la 
informació subministrada pels centres, el 90% de les persones que hi accedien 
optaven per la crioconservació.  
A Espanya, d’acord amb la clàusula 8 del document de consentiment núm. 8 a la 
FIV-ICSI amb transferència i congelació embrionària de la SEF, la dona o la 
parella han de marcar una de les dues opcions següents: “Respecto a la 
posibilidad de generar preembriones viables sobrantes que no sean transferidos 
al útero en el mismo ciclo: (marque lo que proceda)  
- Asumo/Asumimos la obligatoriedad de congelar los posibles preembriones 
viables sobrantes, y consentimos la misma.  
- No deseo/deseamos la generación de embriones sobrantes, por lo que 
autorizamos la inseminación de un máximo de --- ovocitos.”.  
Font:http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/08.pdf 
(consultat l’1.9.2009).  

569 DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., pp. 94 i ss. (versió 
electrònica).  
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parts en un acord previ, o bé el que imposi la Llei en determinades 
circumstàncies.  
 
La crioconservació de preembrions no s’ha de portar a terme 
necessàriament en el mateix centre on es realitza la FIVTE, tot i 
que a la pràctica acostuma a ser així. Quan les parts autoritzen el 
centre a la crioconservació dels preembrions, aquest assumeix una 
obligació consistent en dispensar el tractament adequat de 
crioconservació que garanteixi el manteniment correcte dels 
preembrions. El centre es compromet a aplicar-los el tractament 
per a mantenir-los crioconservats i en bon estat durant un període 
determinat o fins que les parts, a canvi d’una contraprestació, els 
reclamin o adoptin una altra decisió relativa al seu destí. Mentre els 
preembrions es troben crioconservats, el centre, com a posseïdor, 
està obligat a custodiar-los amb la diligència deguda i no en pot 
disposar excepte que les parts ho autoritzin, sorgeixi la 
contingència que les parts van poder preveure en un acord, o es 
donin les circumstàncies que fixa la Llei perquè els preembrions 
puguin quedar a disposició del centre.  
 

En els ordenaments que com l’espanyol exigeixen la renovació 
periòdica del consentiment a la disposició dels preembrions 
crioconservats (art. 11.6.2n. LTRHA), aquests queden a 
disposició del centre si la “dona” o la “parella progenitora” no 
renoven el consentiment inicial a la seva disposició dins dels 
terminis legals. A partir d’aquest moment, el centre podrà 
disposar lliurement dels preembrions, sense necessitat 
d’autorització per la dona o per la parella progenitora. Només en 
el cas d’optar per la destrucció, el centre haurà d’esperar a què 
transcorrin els terminis indicats legalment abans de procedir-hi en 
els termes de l’article 11.4 d) LTRHA.  

 
Atesa la naturalesa especialitzada de la crioconservació, el centre 
és l’únic que pot destinar els preembrions al fi determinat escollit 
per les parts o que opera per mandat legal en defecte d’acord. 
Aquesta obligació que assumeix el centre, derivada de la de 
manteniment de la crioconservació, en certa manera assimila el 
contracte de les parts amb el centre amb l’arrendament de serveis. 
D’acord amb aquest contracte, el centre arrendador s’obligaria a 
prestar un servei determinat respecte dels preembrions 
crioconservats a l’arrendatària, que pot ser la dona sola o la parella 
que ha accedit a la FIVTE, a canvi d’un preu cert (art. 1544 CC).  
 
Sigui quina sigui la seva tipologia, la crioconservació de 
preembrions és un contracte generalment onerós. L’onerositat no 
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contradiu ni la naturalesa del contracte de dipòsit, que en dret 
espanyol és en principi gratuït, excepte pacte en contrari (art. 1760 
CC); ni la de l’arrendament de serveis, onerós per definició (art. 
1544 CC).   
 
En relació a la naturalesa onerosa del contracte, l’obligació de la 
dona o parella dipositant és la de pagar al centre les despeses de 
crioconservació en els terminis establerts. En perfeccionar-se el 
contracte, les parts han pactat l’import de la contraprestació 
econòmica que han d’abonar al centre per mantenir crioconservats 
en nitrogen líquid els preembrions, la qual cosa normalment es fa 
per referència a períodes anuals, ja s’hagi concebut el contracte 
com a indefinit, ja per un temps determinat570.  
 
La dona, o en el seu cas la parella dipositant, poden modificar de 
mutu acord i en qualsevol moment l’acord de disposició dels 
preembrions. Aquesta facultat es relaciona amb el dret de 
restitució de la cosa dipositada que es preveu en el contracte de 
dipòsit (art. 1775 CC), que en el cas dels preembrions s’ha 
d’entendre com el dret a disposar-ne lliurement d’acord amb els 
destins i en els termes legals (art. 11.4 LTRHA). En ordenaments 
com l’espanyol, les parts del projecte parental en qualsevol 
moment poden prendre la decisió de destinar els preembrions a 
algun dels fins permesos per la Llei (art. 11, ap. 4 i 6 LTRHA). Ara 
bé, si s’ha fixat un termini de durada del contracte, la renúncia 
anticipada i unilateral a què el centre segueixi crioconservant els 
preembrions no exonera del pagament de la retribució pactada fins 
a la seva finalització.  

                                                 
570 Els centres europeus cobren una mitjana de 300 € anuals pel 

manteniment dels preembrions. En alguns casos, les despeses del primer any 
formen part del procediment general de FIVTE i, a partir del segon es xifren en 
uns 300 € anuals. Xifres similars es barregen als EE.UU., on d’acord amb la 
pràctica habitual dels centres els costos anuals d’emmagatzematge de gàmetes i 
preembrions es situen al voltant dels $300-350. Aquestes quantitats disminueixen 
progressivament en funció dels anys d’emmagatzematge, de manera que es 
poden situar en $550 per 2 anys, $750 per 3 anys o $1,050 per 4anys.  
Per a Europa en general, vegeu: http://www.macierzynstwo.com/es/.  
Per al Regne Unit en particular, vegeu SANDERS, cit., p. 13. Per als EE.UU. podeu 
consultar, entre d’altres, les pàgines dels centres següents: 
http://www.spermbankcalifornia.com/embryo-egg-banking.html;  
i http://www.fairfaxcryobank.com/emstorfaq.aspx?menu=5&turn=on.  
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5. La regulació del consentiment a la disposició de  
preembrions crioconservats   
 
5.1. En el dret espanyol  
 
5.1.1. Antecedents 
 
Els antecedents més immediats del vigent article 11 LTRHA, que 
regula la crioconservació i la disposició dels preembrions 
crioconservats, es troben en la derogada Llei 45/2003. La reforma, 
que afectava especialment els articles 4 i 11 de la LTRA, tenia per 
objecte resoldre el problema de l’acumulació de preembrions 
humans sobrants, el destí dels quals no estava determinat per la 
LTRA; així com reduir la taxa d’embarassos múltiples571.  
 
En relació als preembrions sobrants, la Llei pretenia resoldre la 
situació d’incertesa produïda respecte dels preembrions acumulats 
com a resultat dels programes de FIVTE iniciats durant la vigència 
de la LTRA (DA 1a.) i evitar que la situació es repetís en el futur 
(art. 4 i 11). La necessitat de regular la qüestió s’havia posat de 
manifest a partir de les crítiques suscitades per la LTRA, sobretot a 
partir dels avenços científics i l’acumulació de preembrions sense 
un destí específic als bancs del centres572.  
                                                 

571 La DF 1a. de la Llei 45/2003 encarregava al Govern, en primer lloc, el 
desenvolupament mitjançant RD de cadascun dels destins contemplats per als 
embrions crioconservats; i, en segon lloc, la regulació del procediment per obtenir 
el CI de les parelles, dirigit a determinar el destí dels preembrions segons les 
opcions permeses. En compliment d’aquesta tasca s’aprovà el mencionat RD 
2132/2004, l’article 2 del qual regulava el consentiment dels progenitors per a la 
utilització de preembrions amb fins d’investigació.  

572 Ricardo CHUECA RODRÍGUEZ, “La protección jurídica del embrión 
humano: un caso de penuria normativa”, a ROMEO CASABONA (Dir.), 2003, cit., pp. 
27-61, a pp. 31 i 55. L’autor denuncia, en especial, l’actitud omissiva i 
irresponsable del legislador pel que fa als preembrions sobrants i considera 
urgent la intervenció en allò relatiu a l’activitat investigadora, experimental i 
terapèutica. En la mateixa línia de denúncia, alguna autora proposava que els 
embrions sobrants fossin destruïts un cop assolit el termini màxim de 
crioconservació: Encarna ROCA I TRÍAS, “Derechos de reproducción...”,cit., a 
ROMEO CASABONA (Ed.), cit., pp. 156-158. Altres autors opten per la donació a 
parelles infèrtils: GONZÁLEZ MORÁN, cit., a GAFO (Ed.), cit., p. 170; EGOZCUE 

CUIXART, cit., a CASADO (Ed.), cit., pp. 261-262; i FEMENÍA LÓPEZ, 1999, cit., pp. 
117-118, 299-301. En el mateix sentit, abans de l’entrada en vigor de la LTRA 
vegeu Francisco LLEDÓ YAGÜE, Fecundación artificial..., cit., pp. 90 i ss; Vicente 
MONTÉS PENADÉS, “El consentimiento en las nuevas técnicas de reproducción 
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Abans de l’entrada en vigor de la Llei 45/2003 i, amb ella, del 
règim transitori aplicable als preembrions crioconservats durant la 
seva vigència, l’article 11 de la LTRA era molt més restrictiu. La 
LTRA només permetia crioconservar l’esperma per un període 
màxim de cinc anys (art. 11.1), limitava la crioconservació d’òvuls 
amb finalitats reproductives mentre no hi hagués suficients 
garanties de viabilitat posterior a la descongelació (art. 11.2) i, en 
relació als preembrions sobrants, fixava un màxim de cinc anys 
de crioconservació (art. 11.3). La crioconservació de preembrions 
va ser declarada constitucional pel Ple del TC en la sentència 
116/1999, de 17 de juny573. 
 
De la LTRA s’inferia que els únics destins possibles de les 
gàmetes i preembrions eren la donació amb finalitats 
reproductives (art. 5), o bé l’ús per la receptora i, en el seu cas, la 
seva parella, també amb aquesta finalitat (art. 11). La implantació 
a la receptora que es sotmetia a la FIVTE es configurava, per 
tant, com una de les principals opcions pel que fa al destí dels 
preembrions. Malgrat que el termini màxim de crioconservació 
dels preembrions era de cinc anys, els fecundats amb gàmetes 
procedents de parelles que els havien dipositat per a la seva 
pròpia reproducció únicament estaven a la seva disposició durant 
dos anys. Els Bancs es convertien en “titulars” de les gàmetes o 
“preembrions”, bé per donació (art. 5 LTRA), bé perquè la parella 
titular del “dipòsit” no els utilitzava en els dos anys que assenyala 
l’article 11.4. Per la seva banda, l’article 15 LTRA només permetia 
la investigació sobre preembrions viables si tenia caràcter 
diagnòstic, terapèutic o preventiu per al propi preembrió, de 
manera que si no havien estat utilitzats ni donats amb finalitats 

                                                                                                               
humana”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., p. 196. A favor d’un 
ventall de destins més ampli (destrucció, donació o investigació), vegeu CARCABA 

FERNÁNDEZ: “Hacia un estatuto jurídico...”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo 
XX..., cit., pp. 397-398.  

573 D’acord amb l’article 11.3 LTRA, “Cuando en los casos excepcionales 
previstos en el apartado 3 del artículo 4 se hayan generado preembriones 
supernumerarios serán crioconservados por un plazo equivalente a la vida fértil 
de la mujer con el objeto de que se le puedan transferir en intentos posteriores. 
En estos casos, los progenitores deberán firmar un «compromiso de 
responsabilidad sobre sus preembriones crioconservados». En él se incluirá una 
cláusula por la que la pareja o la mujer, en su caso, otorgarán su consentimiento 
para que, en el supuesto de que los preembriones crioconservados no les fueran 
transferidos en el plazo previsto, sean donados con fines reproductivos como 
única alternativa.”. En relació a la tècnica, que va ser un dels motius del recurs 
d’inconstitucionalitat contra la LTRA, el TC afirmà que “(…) no sólo no resulta 
atentatoria a la dignidad humana, sino que, por el contrario y atendiendo al estado 
actual de la técnica, se nos presenta más bien como el único remedio para mejor 
utilizar los preembriones ya existentes, y evitar así fecundaciones innecesarias. 
(…)” (FJ 11è.).  
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reproductives, en últim terme només podien ser destruïts. La Llei 
no establia res més sobre el destí dels preembrions respecte dels 
quals no es decidís la implantació posterior, excepte la 
crioconservació per un termini màxim de cinc anys574. 
Transcorregut aquest termini sense cap dels usos anteriors, les 
gàmetes masculines i els preembrions havien de ser destruïts 
(art. 11.1r. i 3r.). No obstant, els Centres no procedien a la 
destrucció, en part per les possibles implicacions ètiques i socials 
que podia comportar, amb la qual cosa l’acumulació era cada cop 
major575.  

 
D’altra banda, la LTRA no fixava cap limitació al número d’òvuls 
que podien ser fecundats (art. 11) i limitava la transferència a l’úter 
del número de preembrions que científicament es considerés més 
adequat per tal d’assegurar un embaràs (art. 4). En conseqüència, 
no tots els preembrions obtinguts s’implantaven, de manera que 
els sobrants eren crioconservats en bancs autoritzats per un 
període màxim de cinc anys.  
 
Els antecedents més immediats de l’article 11.4 LTRHA es troben 
en la DF 1a., 1r., de la Llei 45/2003, que regulava amb un criteri 
molt ampli el destí dels preembrions que ja es trobaven 
crioconservats en el moment d’entrada en vigor de la Llei. A partir 
d’aquest precepte la voluntat de les parts que van crear els 
preembrions, manifestada a través del seu consentiment, es 
configura com l’element indispensable per decidir-ne el destí. 
L’apartat primer de la DF 1a. atorgava una sèrie d’opcions a la 
“parella progenitora” o “la dona en el seu cas” en relació al destí 
dels preembrions crioconservats abans de l’entrada en vigor de la 
                                                 

574 Aquest buit legal havia estat denunciat perquè a la pràctica 
comportava situacions peculiars: FEMENÍA LÓPEZ, 1999, cit., p. 299. El límit 
temporal va ser criticat per la manca de justificació científica: BOADA, cit., p. 17.  

575 Una Llei autonòmica, la Ley andaluza 7/2003, de 20 de octubre, por la 
que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no 
viables para la fecundación in vitro (BOJA núm. 210, 31.10.2003), va proposar 
una possible solució al problema. La Llei, anterior per molt poc temps a la Llei 
45/2003, considerava “no viables” els embrions crioconservats que ja havien 
assolit el termini màxim de cinc anys de crioconservació, amb la qual cosa en 
permetia l’ús amb fins de recerca previ consentiment de la parella o la dona titular. 
La divergència entre la Llei autonòmica i la Llei estatal va motivar la interposició 
del recurs d’inconstitucionalitat núm. 632-2004 del Parlament d’Andalusia contra 
diversos preceptes de la Llei estatal. Un cop derogada la Llei 45/2003 per la 
LTRHA, el Ple del TC, en la interlocutòria 147/2009 de 12.5.2009 (JUR 
2009\338678), va declarar conclòs el recurs per manca d’objecte.  
En contra de la mesura introduïda per la Llei andalusa, DÍEZ SOTO considerava 
millor la solució de la Llei 45/2003: DÍEZ SOTO, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., 
p. 198.  
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Llei 45/2003: el manteniment de la crioconservació fins a la 
transferència; la donació, sense ànim de lucre, amb finalitat 
reproductiva a altres parelles que ho sol·licitessin; l’ús amb 
finalitats de recerca; i la descongelació.  

 
La DF preveia que el Govern, mitjançant RD i en un termini de 
quatre mesos desenvolupés aquestes opcions i el procediment 
per què els centres de reproducció assistida havien de sol·licitar a 
les parelles progenitores o a la receptora el seu consentiment. 
L’apartat 2n. de la DF, referit als preembrions respecte dels quals 
s’hagués consentit la donació a altres parelles amb fins 
reproductius, n’impedia la crioconservació per un període superior 
a cinc anys. Superat aquest termini, els preembrions havien de 
passar a disposició del Centre Nacional de Transplantaments i 
Medicina Regenerativa.  

 
La resposta legal va ser parcial, ja que únicament autoritzava la 
utilització amb finalitats diferents de les reproductives respecte dels 
preembrions que es trobaven crioconservats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la Llei 45/2003576. En canvi, els generats amb 
posterioritat només es podien destinar a finalitats reproductives, bé 
de la pròpia parella, bé d’una altra parella. 
 
Per tal de rebaixar el nombre d’embarassos múltiples, la reforma 
de 2003 reduí a tres el número de preembrions que es podien 
transferir a cada dona per cicle (4.2). D’altra banda, modificà la 
LTRA en el sentit de permetre només la fecundació d’un màxim de 
tres ovòcits per cicle, excepte que ho impedís la patologia de base 
dels progenitors (art. 4.3). Com es desprèn de l’EM de la Llei 
45/2003, en coincidir el número màxim d’òvuls que es podien 
fecundar amb el de preembrions que es podien implantar, el 
legislador considerà que es reduïa el problema de la generalització 
de preembrions sobrants en cada procés de reproducció 
assistida577. Ara bé, la mesura feia disminuir les possibilitats d’èxit 
                                                 

576 L’opció legal va rebre moltes crítiques, com posa de relleu VERDERA 

IZQUIERDO, cit., p. 1112. Vegeu, entre d’altres, les crítiques de PLANA ARNALDOS, 
cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) y INIESTA DELGADO (Coord.), cit., p. 401; DÍEZ SOTO, a 
DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., pp. 198-199; i Mª Sol RODRÍGUEZ CALVO, “La 
modificación de la ley de técnicas de reproducción asistida por la ley 45/2003: 
¿una reforma oportuna y suficiente?”, a DÍAZ MARTÍNEZ, cit., p. 211 
(http://www.vlex.com/vid/376297).   

577 A la mateixa justificació al·ludeix el TS en la sentència, contenciosa-
administrativa, sec. 4a., 16.12.2005 (RJ 2006\4205), que resol un recurs 
interposat pel partit “Familia y Vida” contra un RD promulgat en aplicació de la Llei 
45/2003, el Real Decreto 1720/2004, de 23 de julio, por el que se establecen las 
tipologías fisiopatólogicas que permiten la superación de los límites generales 
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del tractament, ja baixes de per si, sense eliminar del tot el 
problema dels preembrions sobrants. La Llei 45/2003 completava 
la seva voluntat d’evitar l’existència de preembrions sobrants amb 
la redacció donada a l’article 11.4 LTRA, que impedia a la parella o 
a la receptora iniciar un tractament sense haver comprovat 
l’existència de preembrions sobrants en algun centre nacional de 
TRA. Si se’n constatava l’existència, i excepte que concorregués 
algun dels impediments que preveia la Llei per a disposar-ne 
(determinades patologies de base dels progenitors), no es podia 
iniciar un nou tractament. La LTRHA eliminarà aquesta 
controvertida mesura i altres que limitaven la generació de 
preembrions fixades per la normativa anterior, que a partir de 
l’entrada en vigor de la LTRHA només podran derivar de les 
indicacions clíniques existents en cada cas (par. 9, ap. 2n. EM 
LTRHA).     
 
Pel que fa als períodes màxims de crioconservació, l’article 11 de 
la Llei 45/2003 reformà la LTRA i permeté la crioconservació de 
l’esperma “al menos durante la vida del donante” (art. 11.1)578. 

                                                                                                               
establecidos para la fecundación de ovocitos en procesos de reproducción 
asistida (BOE núm. 180, 27.7.2004). Segons els recurrents, el RD era nul perquè 
no establia un número determinat d’ovòcits a fecundar, sinó que es remetia als 
criteris clínics dels professionals responsables. El TS desestima el recurs i 
considera vàlid el RD, ja que no atorga plena discrecionalitat als professionals 
mèdics (FJ 6è.). En la sentència, el Tribunal justifica la limitació legal dels ovòcits 
a fecundar afirmant que “Era preocupación sustantiva del legislador sin duda la 
existencia de un número cada vez mayor de preembriones humanos fecundados 
in vitro y crioconservados, es decir, sometidos a un proceso de congelación. Por 
ello, como se ha dicho, se fijó en un máximo de 3 el número de ovocitos que 
podían ser transferidos o implantados a la mujer en cada ciclo, salvo que lo 
impidiese la patología de base de los progenitores, y se reguló el destino de los 
preembriones crioconservados” (FJ 1r.).  

578 El límit de cinc anys fixat per la LTRA (art. 11.1) obeïa a què en el 
moment de la seva entrada en vigor no hi havia certesa sobre els efectes de la 
conservació indefinida del material genètic. A més que els avenços científics han 
anat demostrant que els espermatozous sotmesos a un procés de crioconservació 
adequat poden sobreviure sense dany durant molt més temps, la limitació era 
problemàtica, sobretot quan la conservació es portava a terme amb finalitats 
preventives per homes joves que s’havien de sotmetre a algun tipus de tractament 
mèdic que a llarg termini podia tenir efectes negatius sobre la qualitat de 
l’esperma o podia desembocar en infertilitat o esterilitat. Igualment, aquest límit 
també era qüestionable en cas de recórrer a la fecundació “post mortem” que ja 
permetia la LTRA. Durant la vigència de la LTRA, i tenint en compte que el 1r. 
Informe Anual de la CNRHA de 1998 recomanava suprimir aquest termini i 
permetre la congelació de l’esperma per temps indefinit, alguns autors ja havien 
proposat substituir el límit de cinc anys pel de la vida fèrtil de l’home de qui 
procedia l’esperma. En aquest sentit, vegeu ALKORTA IDIAKEZ a Regulación 
jurídica..., cit., p. 183; i a M. P. VILLANUEVA, “Hay 30.000 embriones en España 
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Atesos els lents avenços en la crioconservació d’òvuls, la Llei 
també contemplava la possibilitat de crioconservació d’òvuls i de 
teixit ovàric prèvia autorització de l’autoritat sanitària (art. 11.2)579. 
Pel que fa al termini màxim de crioconservació dels preembrions, a 
diferència del límit de cinc anys que establia la redacció original de 
la LTRA, l’article 11.3 de la Llei 45/2003 n’ordenava la 
crioconservació per un període equivalent a la vida fèrtil de la dona 
per tal que se li poguessin transferir en intents posteriors. Durant 
els dos anys següents a la fecundació l’embrió pertanyia a la 
parella que havia aportat les gàmetes, que havia de signar un 
compromís de responsabilitat sobre els preembrions, en el qual 
s’havia d’incloure una clàusula per la qual la parella o la dona 
receptora havien d’atorgar el seu consentiment perquè en cas que 
els preembrions no els fossin transferits dintre del termini previst 
fossin donats amb fins reproductius com a única alternativa. 
Després d’aquests dos anys, els preembrions quedaven a 
disposició dels centres mèdics on seguien fins un període màxim 
de cinc anys, amb l’única possibilitat de donació a altres 
parelles580. Transcorregut aquest termini, la legislació no oferia un 
                                                                                                               
que nadie quiere” (Entrevista: Itziar Alcorta Doctora en Derecho Civil), El Pais 
1.8.2001: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Hay/000/embriones/Espana/nadie/quier
e/elpepiautpvs/20010801elpvas_22/Tes/. Vid també DÍEZ SOTO [cit., a DÍAZ 

MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 199], qui apel·lava al límit temporal de la “vida fèrtil” de 
l’home per tal d’evitar paternitats extemporànies.  
Tot i això, com s’ha apuntat ja en vigor la LTRHA, aquestes propostes no eviten el 
problema, ja que el límit de la “vida fèrtil” impedeix utilitzar l’esperma a l’home que 
va decidir crioconservar-lo en el curs d’una malaltia que desembocà en infertilitat. 
Així mateix, resulta més difícil determinar quan acaba la vida fèrtil de l’home que 
determinar-ne la mort: PLANA ARNALDOS, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) y INIESTA 

DELGADO (Coord.), cit., p. 404. En base a això, l’autora proposa establir una edat 
límit d’accés a les tècniques, que d’acord amb l’opinió mèdica generalitzada 
s’hauria de situar en homes i dones al voltant dels 50 anys. 

579 En desenvolupament de l’autorització de la LTRA per a realitzar 
aquests experiments per tal d’aconseguir la desitjada crioconservació d’ovòcits, la 
Llei 45/2003 conferí caràcter legal a la mesura introduïda pel Real Decreto 
120/2003, de 31 de enero, por el que se regulan los requisitos para la realización 
de experiencias controladas, con fines reproductivos, de fecundación de ovocitos 
o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas con las técnicas de 
reproducción humana asistida (BOE núm. 40, 15.2.2003).  

580 L’apropiació dels embrions per part dels centres després dels dos 
anys, possibilitat que ja contenia la LTRA, s’havia qualificat d’”inconstitucional” per 
contrària al dret d’autodeterminació de la persona, inherent a la seva dignitat: 
PANTALEÓN, 1993, cit., pp. 135-136; GÓMEZ SÁNCHEZ, 1994, cit., p. 146; FEMENÍA 

LÓPEZ, 1999, cit., p. 297. No obstant, en la ja citada sentència 116/1999, el TC 
declarà la mesura constitucional, en tant que: “(…) ni los preembriones no 
implantados ni, con mayor razón, los simples gametos son, a estos efectos, 
«persona humana», por lo que del hecho de quedar a disposición de los bancos 
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destí als preembrions crioconservats, que només podien ser 
destruïts o utilitzats dintre dels criteris que la Llei establia per als 
preembrions “no viables”581.  
 
Tot i les lleugeres millores que va introduir, la Llei 45/2003 no 
assolí els objectius inicialment perseguits. Com reconeix la pròpia 
EM de la LTRHA, la distinció de règim aplicable als preembrions 
crioconservats segons la data de la fecundació i, sobretot, la 
manca de previsions legals que evitessin l’existència de 
preembrions sense un destí legalment establert van ser els 
principals motius del seu “fracàs”582.  
 
5.1.2. Novetats introduïdes per la Llei 14/2006 sob re Tècniques 
de Reproducció Humana Assistida 
 
La primera novetat introduïda per la LTRHA és la inclusió de les 
diferents TRA admeses en un sistema de llista oberta, en els 
termes de l’article 2 LTRHA:  
 

“Técnicas de reproducción humana asistida. 1. Las técnicas de 
reproducción humana asistida que, conforme a lo que se 
determina en el artículo 1, reúnen las condiciones de acreditación 
científica y clínica son las relacionadas en el anexo. 2. La 
aplicación de cualquier otra técnica no relacionada en el anexo 
requerirá la autorización de la autoridad sanitaria 
correspondiente, previo informe favorable de la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida, para su práctica 
provisional y tutelada como técnica experimental. 3. El Gobierno, 
mediante real decreto y previo informe de la Comisión Nacional 

                                                                                                               
tras el transcurso de determinado plazo de tiempo, difícilmente puede resultar 
contrario al derecho a la vida (art. 15 CE) o a la dignidad humana (art. 10.1 CE) 
(…)” (FJ 11è.). Després de la STC, ja vigent la Llei 45/2003, DÍEZ SOTO qualificà la 
mesura “d’expropiació en sentit no tècnic”, incompatible amb el dret a decidir 
sobre la pròpia reproducció: DÍEZ SOTO, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., pp. 
200-201.  

581 Per una valoració positiva de la mesura, en tant que pretenia evitar 
l’acumulació d’embrions sobrants el destí dels quals no fos la implantació en 
benefici de la pròpia parella o d’una altra parella, vegeu FEMENÍA LÓPEZ, a 
GONZÁLEZ PORRAS, MÉNDEZ GONZÁLEZ (Coords.), 2004, cit., p. 1612. En contra, 
RODRÍGUEZ CALVO, cit., a DÍAZ MARTÍNEZ, cit., p. 211.  

582 En un primer moment, aquesta situació i la necessitat d’actualitzar la 
regulació pel que fa als nous avenços científics en relació a la crioconservació van 
motivar la promulgació del Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que 
se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de 
proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones 
sobrantes (BOE núm. 262, 30.10.2004).  
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de Reproducción Humana Asistida, podrá actualizar el anexo 
para su adaptación a los avances científicos y técnicos y para 
incorporar aquellas técnicas experimentales que hayan 
demostrado, mediante experiencia suficiente, reunir las 
condiciones de acreditación científica y clínica precisas para su 
aplicación generalizada.”.  

 
Com ja he avançat al capítol primer, l’entrada en vigor de la 
LTRHA comportà la derogació de la LTRA i de la Llei 45/2003. La 
LTRHA només manté la restricció que contenien ambdues lleis 
relativa al número de preembrions que es poden transferir a l’úter 
matern per cicle reproductiu583, de manera que els períodes 
màxims de crioconservació i el número màxim d’òvuls a fecundar 
tornen a quedar indeterminats584.  
 
L’EM de la LTRHA subordina el nombre màxim d’ovòcits a 
fecundar per cicle reproductiu a les indicacions clíniques existents 
en cada cas585. En desaparèixer la limitació respecte del número 
d’òvuls que han de ser fecundats, els tractaments d’estimulació 
ovàrica i el desig de les receptores d’evitar haver-s’hi de sotmetre 
en cada cicle de FIVTE, a la pràctica agreugen el problema dels 
preembrions sobrants, que es veu incrementat per la prohibició de 
transferir més de tres preembrions en cada dona per cicle 
reproductiu (art. 3.2 LTRHA). Com veurem, la possibilitat de 
destinar els preembrions a algun dels fins que preveu l’article 11.4 
LTRHA intenta donar una sortida al problema.  
 
L’ampliació considerable del temps durant el qual es pot mantenir 
el material crioconservat, gràcies als avenços científics, constitueix 
la segona novetat més important introduïda per la LTRHA.  

                                                 
583 Així, l’article 3.2 estableix que “En el caso de la fecundación in vitro y 

técnicas afines, sólo se autoriza la transferencia de un máximo de tres 
preembriones en cada mujer en cada ciclo reproductivo”, i l’article 26.2 b) 10è. 
considera infracció greu la transferència de més de tres preembrions.  

584 L’article 26.2 b) 9è. LTRHA considera infracció greu “La generación 
de un número de preembriones en cada ciclo reproductivo que supere el 
necesario, conforme a los criterios clínicos para garantizar en límites razonables 
el éxito reproductivo en cada caso.”.  

585 Per una crítica a la mesura: Miguel Julián COLLADO NUÑO, cit., p. 179. 
A favor de la mateixa, DÍEZ SOTO [cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., pp. 199-200], 
qui aplaudeix la supressió del límit de tres ovòcits per a la fecundació, ja que 
aquesta limitació unida a la baixa taxa dèxit de la FIVTE determinava que en 
molts casos s’hagués de repetir el tractament, amb les molèsties que això 
comporta per a les receptores. A més, la reforma tampoc evitava que 
excepcionalment sobressin embrions.  
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Abans de regular els possibles destins de les gàmetes i els 
preembrions crioconservats, l’article 11.1 estableix el període 
màxim de crioconservació d’esperma i l’article 11.3 fa el mateix 
en relació als ovòcits, teixit ovàric i preembrions sobrants586. 
L’article 11.1 manté la novetat introduïda per la Llei 45/2003 en la 
LTRA però en termes molt més precisos limita la crioconservació 
de l’esperma “durante la vida del varón del que proceda”587. Per la 
seva banda, l’article 11.3, en lloc de diferenciar entre gàmetes i 
preembrions pel que fa al període màxim de crioconservació, 
equipara el tractament donat als òvuls, teixit ovàric i preembrions. 
Atesa la manca de consens científic en relació al període màxim 
de crioconservació sense que el material genètic pateixi danys588, 
la LTRHA únicament amplia el termini de cinc anys a què al·ludia 

                                                 
586 Així, l’article 11.3 disposa: “Los preembriones sobrantes de la 

aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no sean transferidos a la 
mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los bancos 
autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de 
los preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se 
considere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de 
especialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora 
no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de 
reproducción asistida.”.  

587 A diferència del que insinuava l’article 11.1 de la Llei 45/2003 (“al 
menos durante la vida del donante”), la norma no s’aplica als donants anònims, 
de manera que si el centre desconeix les circumstàncies personals de l’home o si 
aquest es desentén del material, resultarà d’aplicació la regla d’apropiació de 
l’article 11.6. Per tal de determinar que es desconeixen les circumstàncies 
personals o que l’home s’ha desentès del material cal aplicar les mateixes regles 
de l’article 11.6, de manera que el centre haurà de requerir la renovació o 
modificació del consentiment cada dos anys. Si durant dues renovacions 
consecutives no es pot obtenir un pronunciament, i es poden demostrar de forma 
fefaent les actuacions tendents a aconseguir el consentiment, el centre podrà 
destinar aquest material a qualsevol dels destins establerts en la Llei (amb 
excepció de la inseminació de la parella). La renovació del consentiment cada dos 
anys es considera una mesura pràctica i coherent amb el funcionament de la 
majoria de centres que porten a terme TRA, ja que l’home que vol conservar una 
o diverses mostres d’esperma ha de subscriure un contracte de dipòsit amb el 
centre, que es compromet a crioconservar-lo sota la condició que cada dos anys 
s’haurà de renovar el consentiment inicial. A més, en tractar-se d’un contracte 
remunerat, a manca de pagament de l’import de la crioconservació i, amb ella, del 
consentiment per a la renovació, el centre està facultat per descongelar la mostra 
o mostres i destruir l’esperma.  

588 Malgrat que biològicament no és necessari limitar el període de 
crioconservació dels preembrions, els científics aproven que la Llei estableixi 
aquest límit a efectes pràctics. En particular, la fixació de límits legals permet 
donar sortida a l’acumulació d’embrions sobrants, la progressiva aparició de 
circumstàncies sobrevingudes que fan inviable el destí inicialment previst i la 
sol·licitud de maternitat per part de dones post-menopàusiques: DAWSON, cit., p. 6; 
ENGLERT and REVELARD, cit., p. 8.  
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l’article 11.3 LTRA en relació als preembrions. Per a fer-ho, el 
precepte utilitza una fórmula general i indeterminada, vàlida tant 
per als preembrions com per als ovòcits i teixit ovàric, segons la 
qual admet la crioconservació “hasta el momento en que se 
considere por los responsables médicos, con el dictamen 
favorable de especialistas independientes y ajenos al centro 
correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos 
clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de 
reproducción asistida.”589.  
 

Com a tercera novetat, també derivada dels avenços científics, cal 
destacar el reconeixement de la possibilitat de crioconservar òvuls.  

 
L’article 11.2 LTRHA sotmet la utilització dels òvuls i teixit ovàric 
crioconservats a l’autorització de l’autoritat sanitària. La norma 
acaba en certa manera amb la prohibició de l’antic article 11.2 
LTRA, que en prohibia temporalment la crioconservació mentre 
no hi hagués garanties suficients sobre la viabilitat dels òvuls 
després de la crioconservació. Els avenços que s’estan portant a 
terme en aquest àmbit i l’augment de l’eficàcia del procés a partir 
de tècniques, com la vitrificació, que detallo en el capítol següent, 
són essencials, en tant que permetran donar resposta als 
múltiples problemes que planteja l’acumulació de preembrions 
crioconservats.  

 
En quart lloc, la LTRHA elimina les diferències en relació als 
destins possibles dels preembrions en funció de si s’havien 
crioconservat abans o després de l’entrada en vigor de la Llei 
45/2003590. En el cas de la investigació, aquests destins s’hauran 
de sotmetre a condicions estrictes d’autorització, seguiment i 
control per part de les autoritats sanitàries corresponents. A més, 
la LTRHA elimina la polèmica regla de la Llei 45/2003 que posava 

                                                 
589 La Llei 45/2003 havia donat els primers passos per a l’ampliació del 

termini de crioconservació en relació als embrions generats després de la seva 
entrada en vigor, que es podien crioconservar durant la vida fèrtil de la dona (art. 
11.3). Respecte dels embrions anteriors a l’entrada en vigor de la Llei, el 2n. 
apartat de la DF 1a. mantenia el període de cinc anys, que en aquest cas s’havia 
de sumar al període ja iniciat de conservació, per tal de procedir a la donació a 
altres parelles amb finalitats reproductives. Si durant aquest termini no se’n 
produïa la donació, els embrions en qüestió s’havien de cedir al Centre Nacional 
de Transplantaments i Medicina Regenerativa. En cas de desconeixement de la 
parella progenitora o, en el seu cas, de la receptora, de qui procedien les gàmetes 
amb què es van fecundar els embrions, o quan no s’hagués rebut el CI en el 
període d’un any, els embrions s’havien de mantenir crioconservats durant 4 anys 
més per tal de poder procedir a la donació amb finalitats reproductives a altres 
parelles que ho sol·licitessin.  

590 BERROCAL LANZAROT, “Análisis de la nueva Ley...”, pp. 48 i ss.  
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a disposició dels centres de reproducció assistida les gàmetes i els 
preembrions un cop transcorreguts dos anys de crioconservació.   

 
La darrera novetat introduïda per la LTRHA, i la més important, és 
la possibilitat de sotmetre els preembrions a diferents destins. 
L’article 11.4 desenvolupa les possibilitats introduïdes per la DF 
1a. de la Llei 45/2003, amb la diferència que ara els atorga 
caràcter general591. A més de regular l’aplicació de les TRA i 
prevenir i tractar determinades malalties [art. 1.1 a) i b)], la LTRHA 
configura la regulació dels supòsits i requisits d’utilització de 
gàmetes i preembrions humans crioconservats com un dels seus 
objectius [art. 1.1 c) LTRHA].  
 
A aquests efectes, l’article 11 regula quatre qüestions bàsiques pel 
que fa a la crioconservació: el material que autoritza conservar; el 
termini màxim; els requisits; i els destins que es podran donar als 
preembrions i, en el seu cas, a les gàmetes. D’acord amb l’article 
11.5 “in fine”, en el cas dels preembrions, aquest destí s’ha de 
preveure abans de la generació. En relació als destins possibles, 
l’apartat 4 del mencionat article disposa:  
 

“Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los 
preembriones crioconservados, así como, en los casos que 
proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, 
son:  
a) Su utilización por la propia mujer o su cónyuge.  
b) La donación con fines reproductivos.  
c) La donación con fines de investigación.  
d) El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de 
los preembriones y los ovocitos crioconservados, esta última 
opción sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de 
conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por 
alguno de los destinos mencionados en los apartados 
anteriores.”.  

 
                                                 

591 Segons PLANA ARNALDOS [cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) y INIESTA 

DELGADO (Coord.), cit., p. 691], amb aquesta novetat la LTRHA suprimeix la 
discriminació per raó de la data de crioconservació dels embrions. En paraules de 
la pròpia EM de la LTRHA: “(...) para corregir los problemas suscitados por la 
legislación precedente, la Ley elimina las diferencias en la consideración de los 
preembriones que se encontrasen crioconservados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y los que pudieran generarse 
posteriormente, en cuanto a sus destinos posibles, siempre supeditados a la 
voluntad de los progenitores y, en el caso de la investigación, a condiciones 
estrictas de autorización, seguimiento y control por parte de las autoridades 
sanitarias correspondientes. (...)”.  
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Per les seves possibles implicacions i perquè pressuposa una 
posició ètica determinada, l’atribució de diferents opcions per 
disposar dels preembrions és una de les principals novetats que 
introdueix la Llei. El desenvolupament dels destins possibles de 
gàmetes i preembrions, més enllà dels primers passos que va 
donar la Llei 45/2003 amb l’entrada en vigor de la LTRHA era un 
dels seus objectius principals, com enumera l’article 1.1 c)592. A 
partir de l’entrada en vigor de la LTRHA, la investigació deixa de 
ser una mera alternativa a la destrucció de preembrions sobrants 
crioconservats a l’empara de la LTRA per esdevenir, junt amb les 
finalitats reproductives, una opció més593. Aquesta opció només se 
supedita a la voluntat expressa o presumpta de les parts (segons 
si es renova o no el consentiment als dos anys de 
l’emmagatzematge, en els termes de l’article 11.6 LTRHA), i al 
control de les autoritats sanitàries594.  
 
El caràcter potestatiu que el legislador atribueix inicialment a la 
crioconservació dels preembrions sobrants es veu relativitzat pel 
darrer incís de l’article 11.4. Aquesta previsió, que s’aplica quan els 
interessats no han fet cap elecció, comporta l’obligada 
crioconservació dels preembrions sobrants i la destrucció un cop 
assolit el termini legal màxim de crioconservació. Mentre no 
transcorri aquest termini, segons l’article 11.3 LTRHA quan 
mèdicament es consideri seguint les pautes legals que la receptora 
no reuneix els requisits adequats per a la pràctica de la TRA, el 
material s’haurà de destinar a alguna de les finalitats previstes en 

                                                 
592 “Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 

1. Esta Ley tiene por objeto: (…) 
c. “La regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y 
preembriones humanos crioconservados.”.  

593 En la LTRA la qüestió quedava molt més indeterminada, ja que la 
regulació dels supòsits d’utilització de gàmetes i embrions crioconservats no es 
configurava com un objectiu de la Llei. En aquest context, un dels principals 
problemes que es plantejava era el del destí dels embrions sobrants. En tant que 
l’article 4 LTRA només establia que “Se transferirán al útero solamente el número 
de preembriones considerado científicamente como el más adecuado para 
asegurar razonablemente el embarazo”, era del tot possible que quedessin 
embrions sobrants, que es mantenien crioconservats per un període màxim de 
cinc anys, en els termes de l’article 11.3. Transcorregut aquest termini, la Llei no 
n’especificava el destí, sinó que amb caràcter general només en preveia com a 
únics destins possibles la transferència a la receptora, o bé la donació amb 
finalitats reproductives. 

594 Per una anàlisi del CI dirigit a la investigació amb preembrions en la 
LTRHA, vegeu SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, cit., pp. 1-15.  
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l’article 11.4, previ consentiment informat de la persona o persones 
interessades.  
 
5.1.3. Previsions legals en la disposició dels pree mbrions 
crioconservats 
 
a) L’article 11 de la Llei 14/2006 sobre Tècniques de 
Reproducció Humana Assistida  
 
A diferència de la Llei 45/2003, que tenia com a objectiu 
fonamental combatre el problema dels preembrions sobrants, la 
LTRHA pretén articular noves formes d’utilització. La llista dels 
quatre possibles destins que enumera l’article 11.4 LTRHA per als 
preembrions crioconservats, i en els casos en què procedeixi per a 
l’esperma, ovòcits i teixit ovàric, comprèn la utilització per la dona o 
el seu cònjuge; la donació amb finalitats reproductives; la donació 
amb finalitats de recerca; i el cessament de la conservació sense 
cap altra utilització, que equival a la destrucció. En el cas dels 
preembrions, ovòcits i teixit ovàric aquesta darrera opció només és 
possible si ha finalitzat el termini màxim de conservació595. D’acord 
amb la formulació genèrica del segon incís de l’article 11.3, aquest 
termini es fixa en quan els responsables mèdics considerin, amb el 
dictamen favorable d’especialistes independents i aliens al centre 
corresponent, que la receptora no reuneix els requisits clínicament 
adequats per a la pràctica de la tècnica en qüestió.  
 
De la pròpia sistemàtica de la Llei, que configura l’elecció d’un 
destí com a opcional (“Los diferentes destinos posibles que podrán 
darse…”), s’infereix que l’enumeració que fa l’article 11.4 no 
prioritza cap de les opcions que recull. La regulació unitària de la 
crioconservació de gàmetes i preembrions i la delimitació dels 
diferents destins possibles, amb caràcter general i no prioritzat, ha 
estat una de les mesures més aplaudides des de l’entrada en vigor 
de la LTRHA596. De les quatre possibilitats que preveu la Llei en 
relació als preembrions, les tres primeres es presenten com a 
elegibles pels interessats, sense cap tipus de jerarquització o 

                                                 
595 Aquesta previsió no es contempla en relació a l’esperma. La 

destrucció com a darrera opció en el cas dels preembrions, ovòcits i teixit ovàric 
es justificaria en la seva naturalesa (el respecte especial que atorga l’ordenament 
al preembrió per raó del seu potencial humà) i en la seva major dificultat 
d’obtenció i crioconservació (ovòcits i texit ovàric). 

596 PLANA ARNALDOS, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) y INIESTA DELGADO 
(Coord.), cit., pp. 401-402.  
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condicionant previ. Només l’opció de destrucció exigeix el 
compliment d’un període de temps determinat. Com veurem, la 
destrucció també és la solució que opera en absència de pacte i un 
cop transcorreguts els límits temporals màxims de crioconservació 
que preveu la Llei.  
 
Els quatre destins possibles per a les gàmetes o preembrions que 
contempla l’article 11.4 LTRHA constitueixen una llista tancada. El 
legislador no preveu cap norma per al cas de desacord posterior 
sobre el destí inicialment escollit, com pot succeir si les parts que 
van decidir crear i crioconservar els preembrions en el marc d’un 
projecte parental comú posen fi a la seva relació597. La 
indeterminació i la poca claredat de la Llei plantegen molts dubtes 
interpretatius que introdueixo en l’apartat següent i analitzo en el 
darrer capítol598.  
 
La utilització de les gàmetes o preembrions crioconservats per 
alguns dels fins previstos en l’article 11.4 requereix el CI 
degudament acreditat de la dona o, en el cas de la dona casada 
amb un home, també del “marit”, amb anterioritat a la generació 
dels preembrions (art. 11.5, 2n.). Incomprensiblement, en aquest 
punt la Llei prescindeix del consentiment de la persona diferent del 
marit, ja es tracti de l’home no casat amb la dona o de la dona 
cònjuge de la receptora, en els termes de l’article 7.3, que per les 
raons exposades en la primera part d’aquest capítol també pot 
integrar el projecte parental i que, per tant, també ha de poder 

                                                 
597 Entre d’altres, aquesta llacuna ha estat posada de relleu per NAVARRO 

MICHEL, cit., pp. 156 i 164; DÍAZ MARTÍNEZ: cit., a DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., p. 81; 
i “Comentario jurídico al artículo 1 LTRHA”, a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) 
y MONJE BALMASEDA (Coord.), cit., pp. 37-38. Abans de l’entrada en vigor de la 
LTRHA, vegeu CARCABA FERNÁNDEZ, 1995, cit., pp. 137 i ss., i “Hacia un estatuto 
jurídico...”, cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 397-398; 
VIDAL MARTÍNEZ, “Las nuevas formas...”, cit., p. 3705; i LLEDÓ YAGÜE, Fecundación 
artificial..., cit., pp. 90 i ss.  

598 La Recomanació 73 de l’Informe de la Comisión Especial de Estudio 
de la Fecundación “in vitro” y la Inseminación Artificial Humanas, aprovat pel Ple 
del Congrès dels Diputats el 10.4.1986 (pp. 116-117) disposava que “Las parejas 
con embriones sobrantes de la FIV y congelados, deberán expresar su voluntad 
por escrito sobre aquéllos, para el caso de fallecimiento de uno de los miembros 
de la pareja, de divorcio, de contracción de enfermedades concretas o cuando 
deseen donarlos. Si hubieren fallecido, los embriones sobrantes pasarán a 
disposición del Banco de embriones”. En termes similars, l’article 10.8 de la 
Proposició de LTRA del Grup Parlamentari Socialista preveia expressament que 
la parella expressés per escrit la seva voluntat per al cas de mort, divorci, 
contracció de malalties, o si desitjaven donar-los. Finalment, la proposta, que no 
expressava quins serien els possibles destins, no va passar a la LTRA.  
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consentir a la crioconservació i posterior disposició dels 
preembrions. Aquestes omissions, en la meva opinió esmenables 
a partir d’una interpretació extensiva de la LTRHA, són incoherents 
amb una concepció de la filiació derivada de TRA més basada en 
el projecte parental que en la genètica599.  
 
b) La utilització “per la pròpia dona o el seu cònj uge”   
 
L’article 11.4 a) contempla com un dels destins dels preembrions la 
utilització per la pròpia dona o el seu cònjuge, sense major 
concreció. En primer lloc, l’opció permetria a les parts, parella 
heterosexual o homosexual, pactar la futura implantació dels 
preembrions en el marc del seu projecte parental per al cas que les 
implantacions anteriors no es poguessin portar a terme, no 
tinguessin èxit, o la parella desitgés tenir més fills600.  
 

Des d’un punt de vista terminològic, en referir-se a la utilització 
per la pròpia dona o “pel seu cònjuge” aquest primer apartat limita 
l’opció als matrimonis heterosexuals. La limitació és incoherent 
amb la sistemàtica de la pròpia LTRHA, que permet l’accés a les 
TRA a parelles heterosexuals no matrimonials (art. 8.2 LTRHA) i 
a les parelles homosexuals de dues dones (art. 7.3 LTRHA).   

 
En segon lloc, d’acord amb una interpretació més polèmica, 
l’amplitud del precepte també permetria a les parts acordar 
l’atribució dels preembrions a una d’elles per al cas de ruptura del 
projecte parental. La ruptura del projecte parental comprendria els 
casos de separació o divorci de les parts que van decidir crear i 
crioconservar els preembrions i, en sentit ampli, també aquells 

                                                 
599 A partir del que disposa l’article 7.3 LTRHA, alguns autors han 

qualificat d’”absurda” l’al·lusió de l’article 11.5 al consentiment del “marit”: Ainhoa 
GUTIÉRREZ BARRENENGOA – Óscar MONJE BALSAMEDA, “Comentario jurídico al 
artículo 11”, a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y MONJE BALMASEDA (Coord.), 
cit., pp. 174-187, a pp. 182-183.  

600 Aquesta era la finalitat bàsica que perseguia la Recomanació 72 de 
l’Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación “in vitro” y la 
Inseminación Artificial Humanas, aprovat pel Ple del Congrès dels Diputats el 
10.4.1986, pp. 116-117: “Los embriones congelados y almacenados en el Banco 
de embriones que no hayan sido donados a éste, o se encuentren en el plazo de 
congelación establecido, serán patrimonio de la pareja que los produjo para tener 
descendencia, la cual podrá disponer de ellos durante el tiempo reglamentado, 
para una nueva gestación.  
Los embriones que queden a disposición del Banco correspondiente sólo podrán 
ser utilizados para transferencia cuando sean implantables, en las condiciones 
que legalmente se establezcan, que en ningún caso podrán suponer 
comercialización de los mismos, o para investigación autorizada.”.  
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supòsits excepcionals en què no s’ha produït la separació o divorci 
de la parella però una de les parts ja no vol tenir fills.  
 
La referència de l’article 11.4 a) LTRHA a la “utilització” dels 
preembrions dóna a entendre que la seva cessió a una de les parts 
permet que se li puguin atribuir perquè sigui ella la que, en últim 
terme, en pugui decidir el destí. Per tant, a més de l’atribució dels 
preembrions a la dona o a la seva parella amb fins d’implantació, 
l’opció també permet que la part a qui s’atribueixen els pugui donar 
a altres parelles infèrtils amb fins reproductius, els pugui donar a 
recerca o, transcorreguts els terminis legals, els pugui destruir.  
 
La interpretació que té més interès per a l’objecte d’aquest treball 
és la que permet pactar l’atribució dels preembrions per a 
implantació a favor d’una part per al cas de ruptura del projecte 
parental, ja que el legislador no la contempla expressament i, en 
conseqüència, tampoc es pronuncia sobre l’eficàcia vinculant dels 
eventuals acords que les parts han pogut assolir al respecte en cas 
de conflicte un cop produïda la ruptura.  
 
Si les parts van acordar l’atribució dels preembrions a la dona, 
normalment ella en serà la receptora, accedeixi sola o amb la seva 
nova parella a les TRA. Si van acordar que els preembrions 
s’atribuirien a l’home, haurà de ser per a implantació a la seva 
nova parella, ja que a Espanya els contractes de maternitat 
subrogada es consideren nuls de ple dret (art. 10 LTRHA)601.  
 
Els formularis de CI de la SEF reflecteixen la indeterminació legal 
vers la possibilitat d’implantació dels preembrions fora del projecte 
parental. Així, si bé d’entrada no sembla que els centres espanyols 
ofereixin aquest destí com una opció per al cas que finalitzi el 

                                                 
601 En contra que aquesta opció contempli la possibilitat d’utilització per 

part de l’home, vegeu Fernando ABELLÁN y Javier SÁNCHEZ-CARO, Bioética y ley 
en reproducción humana asistida. Manual de casos clínicos, Granada, Comares, 
2009, p. 131. Segons els autors, en fer referència als “cònjuges” el precepte es 
circumscriu als matrimonis de dues dones. De referir-se al cònjuge home, 
argumenten aquests autors, no es respectaria l’anonimat del donant ni la 
prohibició de la maternitat subrogada a Espanya. En la meva opinió, el primer 
argument no és vàlid perquè no ens trobem pròpiament davant d’una donació 
anònima en els termes de l’article 5 LTRHA i, a més, la pròpia Llei tampoc 
respecta aquest “anonimat” quan permet la utilització dels preembrions a la dona. 
El segon argument tampoc és rellevant, ja que l’home no necessàriament ha 
d’acudir a una mare subrogada per a gestar els preembrions, sinó que ho pot fer 
la seva nova parella femenina.  
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projecte parental602, si accedim al document informatiu relatiu a la 
fecundació “in vitro” o microinjecció espermàtica amb transferència 
embrionària i congelació d’embrions (model 13), observem que 
entre els aspectes legals relacionats amb la reproducció assistida 
(apartat VIII) figura un punt 3 que informa sobre els quatre destins 
possibles que ofereix als preembrions l’article 11.4 LTRHA. En allò 
relatiu a la “utilització per la pròpia dona” afegeix “o, en el seu cas, 
el seu cònjuge femení”, el que nega l’accés a aquesta possibilitat a 
l’home en el marc d’un nou projecte parental. A continuació, el 
document precisa que “En cas de parella separada, si la dona 
desitgés utilitzar-los per a la seva reproducció personal hauria de 
comptar amb el consentiment del seu exmarit per a la nova 
transferència que s’hagués de realitzar, ja que els fills serien 
d’ambdós”603.  
 
Els protocols de CI contrasten amb el silenci de la Llei pel que fa a 
la ruptura del projecte parental en vida de les parts i la disposició 
dels preembrions crioconservats en aquests casos604. Aquest 
silenci impedeix determinar quina eficàcia atorga l’ordenament 
espanyol a aquests acords un cop sobrevé la circumstància que 
preveuen, en especial quan una part s’oposa al compliment de 

                                                 
602 De no utilitzar els preembrions en el futur per al projecte reproductiu 

comú, d’acord amb les clàusules 9 i 7 dels documents de consentiment a la FIV-
ICSI amb transferència i congelació embrionària de la SEF (model 8) i de 
consentiment a la descongelació i transferència d’embrions propis (model 10) les 
parts han d’escollir entre la donació amb fins reproductius, la donació amb fins 
d’investigació, i el cessament de la crioconservació sense cap més utilització en 
acabar el termini legal màxim de crioconservació:  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/10.pdf  
(consultat el 31.1.2010).   

603 Document accessible a: 
 http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/13.pdf  

(consultat el 31.1.2010).  
604 Al respecte, el president de la comissió que elaborà la LTRA i 

president de la Societat Internacional de Bioètica, Marcelo Palacios, assegurà en 
declaracions a la premsa durant la vigència de la LTRA que "La ley no contempla 
esta especificidad. Se supone que la pareja está de mutuo acuerdo [en el proceso 
de reproducción asistida] y que los embriones se van a utilizar cuando lo 
estimen". Segons Palacios, ambdues parts han de prestar el seu consentiment, 
fins i tot tractant-se d’una parella de fet, i afirmà que "no se contempla la ruptura 
del consentimiento de una de las partes": Ana Gabriela ROJAS, “Divorcio ‘in vitro’. 
Una británica pide al Tribunal de Derechos Humanos ser madre con embriones 
concebidos con su ex pareja, quien lo rechaza”, El Pais, 28.9.2005 
(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Divorcio/in/vitro/elpporsoc/20050928elpe
pisoc_10/Tes). Les mateixes declaracions serien aplicables en relació a la vigent 
LTRHA, ja que tampoc inclou cap referència expressa a la ruptura del projecte 
parental en vida de les parts.  
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l’acord previ. D’atorgar-los eficàcia, el legislador hauria d’esclarir 
quines haurien de ser les conseqüències de la implantació dels 
preembrions un cop produïda la ruptura de la parella pel que fa a 
l’establiment de la filiació entre la part a qui no s’han atribuït i el 
nen que en pugui néixer. Al respecte, cal remetre’ns a la proposta 
formulada al darrer capítol.  
 
c) La donació amb fins reproductius 
 
La donació amb fins reproductius a una dona sola o a una parella 
és l’opció que accepten fins i tot els sectors més crítics amb les 
TRA i, en general, tots aquells que consideren que la vida humana 
s’inicia a partir de la fecundació.   
 
En cas d’escollir aquesta opció, i en els termes de l’article 5 
LTRHA, serà necessari que els donants i el centre signin un 
contracte gratuït, formal i, per norma general, confidencial605.  
 

Així, l’esmentat document informatiu de la SEF relatiu a la 
fecundació “in vitro” o microinjecció espermàtica amb 
transferència embrionària i congelació d’embrions (model 13), en 
el punt 3 de l’apartat VIII, en relació a aquest destí precisa que 
“En la donación con fines reproductivos los embriones son 
donados a parejas estériles que los necesitan. La donación es 
voluntaria, gratuita, anónima y altruista y precisa de un 
consentimiento escrito específico previo. Las receptoras y los 
hijos nacidos tienen derecho a obtener información general de los 
donantes, que no icluya su identidad. En circunstancias 
extraordinarias que comporten peligro cierto para la vida o la 
salud del nacido, o cuando proceda de acuerdo con las leyes 
procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, 
con carácter restringido y sin que ello modifique nunca la filiación 
establecida previamente”.  

 

                                                 
605 Per una crítica a la referència de la Llei al “contracte” de donació de 

gàmetes o preembrions vegeu PANTALEÓN. Segons l’autor no poden ser objecte 
de contracte en els termes de l’article 1271 CC les coses que, com les gàmetes o 
els preembrions, estan fora del comerç dels homes. D’altra banda, en contra de la 
configuració de les donacions que fa l’article 618 CC, del “contracte” que ara ens 
ocupa no sorgeix cap obligació de lliurament a càrrec del donant o donants ni es 
produeix un empobriment del donant ni un enriquiment del donatari: PANTALEÓN, 
cit., a VV.AA., Homenaje al Profesor Roca Juan; i, cit., a VV.AA., La filiación a 
finales del siglo XX..., cit., p. 370. En el mateix sentit, vegeu GÓMEZ-FERRER 

SAPIÑA, cit., a GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE (Coord.), Homenaje a José María Chico 
y Ortiz, cit., pp. 330-331.  
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La LTRHA només permet revocar la donació quan aquesta té per 
objecte gàmetes (art. 5.2), sempre que el donant les precisi per a 
ell mateix i sempre que es trobin disponibles. En el cas de la 
donació de preembrions feta en els termes de l’article 11.4, la llei 
no contempla aquesta possibilitat perquè les gàmetes d’una part ja 
s’han fusionat amb les d’un altre subjecte. En aquest cas, la 
revocació s’haurà de sotmetre a les regles del propi article 11.6, de 
manera que les parts podran modificar en qualsevol moment de 
mutu acord el consentiment a la disposició dels preembrions, o bé 
no renovar-lo dins dels terminis legals.   
 
d) La donació amb fins de recerca  
 
El tercer destí possible que contempla l’article 11.4 per als 
preembrions crioconservats és la donació amb fins de recerca. 
Diversos estudis recents sobre el que ja es coneix com a “embryo 
disposition decision” (EDD), han posat de manifest que la donació 
a recerca és una de les opcions més utilitzades per les parelles 
quan la implantació ja no es pot portar a terme, per davant de la 
destrucció606. 
 

Les dades més recents, procedents d’un estudi portat a terme 
entre juny de 2006 i juliol de 2007 a 1.020 pacients amb 
preembrions crioconservats en nou centres de reproducció 
assistida nord-americans, posen de relleu que un 54% pretenien 
utilitzar-los per a la pròpia reproducció, un 21% donar-los a 
recerca, i menys d’un 7% destinar-los a altres fins607. Entrevistes 
realitzades en un centre belga a set parelles i onze receptores 
evidencien que la conceptualització del preembrió té un paper 
rellevant en les EDD, i que les parts prenen aquestes decisions 
en una seqüència de dues etapes: si bé en un primer moment, 
influenciades pel vincle genètic i el símbol de la relació que 
representa el preembrió, consideren la donació a altres parelles, 
en un segon moment, més influenciades per la confiança en la 
ciència mèdica i en el valor instrumental que associen al 

                                                 
606 Així es desprèn de les dades publicades el 2007, a partir d’una 

enquesta que prengué com a base un total de 57 països: JONES, COHEN, COOKE, 
and KEMPERS (Eds.), cit., S23.  

607 A. DRAPKIN LYERLY, K. STEINHAUSER, C. VOILS, E. NAMEY, C. ALEXANDER, 
B. BANKOWSKI, R. COOK-DEGAN, W.C. DODSON, E. GATES, E.S. JUNGHEIM, P.G. 
MCGOVERN, E.R. MYERS, B. OSBORN, W. SCHLAFF, J. SUGARMAN, J.A. TULSKY, D. 
WALMER, R.R. FADEN, E. WALLACH, “Fertility patients’ views about frozen embryo 
disposition: results of a multiinstitutional U.S. survey”, F & S. Avanç publicat on-
line el 5.12.2008: http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(08)04204-0/abstract 
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preembrió, ja prenen en consideració la donació a recerca o la 
destrucció608. 
 
Un estudi publicat el 2003 i basat en dades recollides per The 
Society for Assisted Reproductive Technology (SART) i la RAND, 
un centre privat sense ànim de lucre de recerca i anàlisi, conclou 
que dels preembrions crioconservats en els diferents centres 
nord-americans, la majoria (87%) s’havien d’implantar a la 
receptora, gairebé un 3% s’havien de destinar a recerca, un 2% 
s’havien de destruir, un 2% s’havien de donar a altres parelles, i 
un 1% s’havien de destinar a estudis de garantia de qualitat. En 
l’aproximadament 5% restant no se n’especificava el destí609.  

 
Un altre estudi basat en 111 sol·licituds d’un programa de la 
facultat de medicina de la Universitat de Washington que el 2002 
va començar a oferir als pacients la possibilitat de donar els 
preembrions a recerca, conclou que en el 52% dels casos les 
parelles van optar per aquesta possibilitat, en un 41% per la 
destrucció, en un 4% es per la donació a una persona anònima, i 
en un 3% per la donació a una persona coneguda610.  

 
A França, en absència d’un registre oficial, l’anàlisi de l’activitat 
dels 17 Centres nacionals per l’estudi i conservació d’òvuls i 
esperma (CECOS) que hi havia en aquell país posa de relleu que 
entre 1992 i 1996 el 9,1% de totes les parelles havien expressat 
la seva voluntat de donar els preembrions crioconservats a altres 
parelles infèrtils, i un 13% havien optat per donar-los a la 
recerca611. 

                                                 
608 V PROVOOST, G. PENNINGS, P DE SUTTER, J. GERRIS, A. VAN DE VELDE, 

E. DE LISSNYDER, M. DHONT, “Infertility Patients' BeliefsAbout Their Embryos and 
Their Disposition Preferences”, HR, Vol. 1, No. 1, pp. 1-10, 2009:  
http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/den486v1?maxtoshow=&hits=10&RES
ULTFORMAT=1&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext
=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT  

609 L’estudi es basa en les preferències manifestades pels pacients en 
els formularis de CI a la crioconservació signats en 338 de les 340 clíniques que 
van participar en l’estudi. Vegeu David I. HOFFMAN, Gail L. ZELLMAN, C. Christine 
FAIR, Jacob F. MAYER, Joyce G. ZEITZ, William E. GIBBONS, and Thomas G. 
TURNER, Jr., “Cryopreserved embryos in the United States and their availability for 
research”, F & S, Vol. 79, No. 5, May 2003, pp. 1063-1069:  
http://www.asrm.org/Professionals/Fertility&Sterility/cryoembryos_may2003.pdf.   

610 S. LANZENDORF, V. RATTS, K. MOLEY, A. CHANG, R. ODEM, “Disposition 
of cryopreserved embryos by infertility patients desiring to discontinue storage”, F 
& S, Vol. 88, Suppl. 1, 2007, p. S355.  

611 Grégoire MOUTEL, Edna GREGG, Jean Paul MENINGAUD, Christian 
HERVÉ, “Developments in the storage of embryos in France and the limitations of 
the laws of bioethics. Analysis of Procedures in 17 storage centres and the destiny 
of stored embryos”, 21 Medicine and Law 587, 2002. En centrar-se en els 17 
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En tractar-se d’un supòsit de donació destinat a un fi específic no 
reproductiu, no es regula en l’article 5 LTRHA, sinó que ha de 
complir els requisits dels articles 15 i 16 LTRHA. L’article 15 
LTRHA només permet la investigació amb preembrions sobrants 
procedents de l’aplicació de les TRA, amb la qual cosa queda 
prohibida la creació de preembrions amb fins exclusius de recerca.  
 

La referència de l’article 11.3 LTRHA a la possibilitat de 
crioconservar els preembrions sobrants de l’aplicació de les 
tècniques de fecundació “in vitro” que no siguin transferits a la 
dona en un cicle reproductiu evidencia que en l’ordenament 
espanyol és impossible fecundar òvuls amb altres finalitats. A 
diferència de la LTRHA vigent, l’article 3 LTRA en prohibia 
expressament la fecundació amb fins diferents de la procreació. 
L’article 26.2 b) 9è LTRHA es limita a tipificar com a infracció greu 
la generació, per cicle reproductiu, d’un número de preembrions 
superior “al necessari”. 
  
En seu penal, la prohibició es troba en l’article 160.2 CP que, en 
la redacció donada per la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 283, 26.11.2003), 
estableix que “Serán castigados con la pena de prisión de uno a 
cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio de seis a 10 años quienes fecunden óvulos 
humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana.”. 
L’article 33 de la LIB, que ve a completar en alguns aspectes la 
regulació general de la LTRHA, ha plasmat la prohibició en el seu 
cos legal. El punt 3 del seu Preàmbul disposa que la prohibició 
obeeix a la concepció gradual sobre la protecció de la vida 
humana acollida pel TC en algunes de les sentències ja 
analitzades, com la 53/1985, 212/1996 i la 116/1999.  
 
A nivell internacional, la prohibició es conté en l’article 18 de la 
Convenció Europea de Drets Humans i Biomedicina (1997), que 
permet la recerca sobre preembrions però prohibeix crear-los 
amb aquesta finalitat612. 

                                                                                                               
CECOS, l’estudi exclou el sector privat al qual també resultava aplicable la 
legislació francesa sobre bioètica.  

612 La britànica és l’única legislació europea que permet la creació 
d’embrions exclusivament per a fins de recerca: vegeu l’informe de 1998 del CDBI 
del Consell d’Europa (cit., p. 182). La possibilitat de creació d’embrions amb fins 
únics de recerca ha estat una de les mesures més criticades que la HFEA adoptà 
seguint les recomanacions de l’Informe Warnock, en especial perquè es considera 
incoherent amb la protecció especial que l’Informe atorga a l’embrió en el seu 
§11.17 [“(...) l’embrió de l’espècie humana hauria de tenir un estatus especial (...). 
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De la prohibició de crear preembrions exclusivament amb fins de 
recerca es desprèn que els preembrions sobrants de la FIVTE han 
de ser crioconservats613. Un cop creats amb fins d’implantació, el 
legislador només en permet la donació amb fins de recerca si es 
compleixen una sèrie de condicions.  
 

Les condicions a què se supedita aquest possible destí són les 
que enumera l’article 15.1 en els seus apartats a) a e): 
consentiment informat de la parella o, en el seu cas, de la dona, 
que hauran d’haver renunciat a qualsevol dret econòmic que 
pugui derivar dels resultats de la investigació; que el preembrió 
no s’hagi desenvolupat “in vitro” més enllà dels 14 dies després 
de la fecundació, descomptant el temps de crioconservació; si la 
investigació està relacionada amb les pròpies TRA, s’haurà de 
realitzar en centres autoritzats; que s’especifiquin les relacions i 
interessos comuns entre l’equip i el centre entre els que, en el 
seu cas, es realitza la cessió de preembrions, mantenint les 
garanties de confidencialitat necessàries; i que es porti a terme 
en base a un projecte degudament presentat i autoritzat per les 
autoritats sanitàries competents i previ informe favorable de la 
CNRHA si el projecte està relacionat amb les TRA o del 
corresponent òrgan competent. Segons l’article 15.2, un cop 
finalitzat el projecte, l’autoritat que concedí l’autorització haurà de 
donar trasllat del resultat de l’experimentació a la CNRHA i, en el 
seu cas, a l’òrgan competent que el va informar.  
 
D’acord amb l’anterior, el consentiment ha de ser sempre 
específic per a un projecte concret, de manera que si se n’ha 
atorgat un de tipus genèric s’haurà d’actualitzar posteriorment. 
Això justifica que el centre segueixi en contacte amb les parelles 
que van decidir donar els seus preembrions per a investigació, en 
tant no en consentin per escrit el destí per a un projecte 
determinat. Aquest deure de seguir en contacte amb les parelles 
finalitza si, com passa sovint, els interessats es desentenen de 
l’obligació de renovar el seu consentiment en els termes legals, o 
el centre no els pot localitzar després d’haver-los intentar notificar 
de forma fefaent.  

 

                                                                                                               
Recomanem que la Llei li garanteixi algun tipus de protecció. (...)”, p. 63]: MASON, 
1998, cit., pp. 238-239.  

613 Aquest és el criteri assumit al protocol de CI de la FIV-ICSI de la SEF, 
aprovat junt amb la resta de protocols de les tècniques per la Junta Directiva de la 
SEF el 27.11.2008: per a més informació, vegeu ABELLÁN y SÁNCHEZ-CARO, 2009, 
cit., pp. 123, 132-133.  
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A la pràctica, el document informatiu de la SEF relatiu a la 
fecundació “in vitro” o microinjecció espermàtica amb transferència 
embrionària i congelació d’embrions (model 13), concreta en el 
punt 3 de l’apartat VIII la necessitat que el consentiment a la 
donació amb fins de recerca es plasmi en un consentiment 
addicional i específic:  
 

“En la donación con fines de investigación los embriones se 
ceden de forma altruista para proyectos de investigación 
biomédica en centros especialmente autoritzados y con proyectos 
concretos también autorizados. El ejercicio efectivo de esta 
opción conllevará la suscripción de un consentimiento adicional y 
específico en el que se expliquen los fines que se persigan con la 
investigación y sus implicaciones.”.  

 
L’article 16 regula la conservació i utilització dels preembrions per 
a investigació, i exigeix el consentiment de la dona o la parella per 
autoritzar la utilització efectiva del preembrió amb fins 
d’investigació en un projecte concret en el propi centre de 
reproducció assistida o en un altre centre. A manca de 
consentiment previ en el moment d’iniciar el procediment de 
FIVTE, aquest s’haurà d’obtenir abans de destinar els preembrions 
a aquest fi, excepte quan resulti d’aplicació l’article 11.6, paràgraf 
2n., per manca de renovació en els terminis previstos. En aquest 
cas, decidirà el centre en els termes de l’article 11.4 LTRHA.  
 

La citada LIB, que derogà la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, 
sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos de 
sus células, tejidos u órganos (BOE núm. 314, 31.12.1988), 
contempla la donació d’ovòcits i preembrions amb finalitats 
d’investigació. En aquests casos, la LIB remet a la LTRHA i 
permet que el consentiment a la donació es pugui revocar en 
qualsevol moment sense que això afecti la investigació realitzada 
(art. 32.1).  

 
Respecte del moment més adequat per prestar el CI a la disposició 
dels preembrions amb fins de recerca, algunes directrius no 
vinculants com les de l’ASRM aconsellen obtenir-lo després que la 
parella decideixi posar fi a la crioconservació dels preembrions 
sobrants614. La justificació es trobaria en què ajornar aquest 
moment allunya les parelles que inicien el procediment de FIVTE 

                                                 
614 ETHICS COMMITTEE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE 

MEDICINE, “Donating Spare Embryos for Embryonic Stem-Cell Research”, 82 F & S 
S224, 2004, p. S226.  
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de tota pressió a donar els possibles preembrions resultants a 
recerca. No obstant, aquestes propostes no s’adeqüen a la 
pràctica habitual, d’acord amb la qual les possibles opcions de 
disposició dels preembrions es presenten a la parella en el mateix 
moment en què accedeix a la FIVTE615. La prestació del 
consentiment en aquest moment reforça el principi d’autonomia 
que és la base del CI i facilita que la parella se senti més còmoda 
amb el procés de FIVTE. A més, l’elecció prèvia a l’inici de la 
FIVTE redueix els costos d’obtenir el CI per donació a recerca, ja 
que evita que la parella i el personal del centre hagin d’acordar una 
nova cita per decidir la disposició dels preembrions un cop el 
tractament ha finalitzat616.  
 
e) La destrucció  
  
El “cessament de la crioconservació” a què es refereix 
eufemísticament l’article 11.4 d)617 només és possible si ha 
finalitzat el termini màxim de conservació establert en la Llei sense 
que les parts hagin optat per algun dels altres destins que 
menciona el precepte, bé de forma voluntària, bé per 

                                                 
615 La majoria de centres de FIVTE presenten les diferents opcions en 

relació als preembrions sobrants abans de l’inici del tractament: GURMANKIN, cit., 
pp. 4 i 6.  

616 KOROBKIN, cit., pp. 175-176.  
617 De forma més clara, però evitant igualment el terme “destrucció”, la 

DF 1a. de la Llei 45/2003 es referia a “proceder a su descongelación sin otros 
fines” com a darrer dels destins possibles dels preembrions crioconservats abans 
de l’entrada en vigor la Llei 45/2003. La utilització d’eufemismes per fer referència 
a la destrucció dels preembrions és freqüent en els ordenaments que regulen les 
TRA. Al Regne Unit, la sec. 14(1)(c) de la HFEA estableix que les gàmetes o els 
embrions no podran seguir crioconservats més enllà del període 
reglamentàriament determinat i que, en cas contrari, “se n’haurà de permetre el 
deteriorament” [“(...) shall be allowed to perish (...)”]. L’article L-2141-4 del CSP 
francès també empra l’expressió “posar fi a la conservació” (“il est mis fin à la 
conservation des embryons”), per referir-se a la destrucció dels preembrions que 
es permet transcorregut el termini màxim de crioconservació sense que s’hagi 
acordat cap altre destí legal per part de la parella o quan el projecte parental ja no 
es pot portar a terme. Alguns autors han donat notícia d’aquests usos eufemístics 
en la legislació o en els documents estesos pels propis centres que porten a 
terme la crioconservació, que de vegades s’hi refereixen advertint a les parts que 
l’embrió descongelat i no transferit “no experimentarà desenvolupament 
posterior”: EDWARDS AND BEARD, cit., p. 3; Ulrike BERGUES and Bernard SÈLE, 
“What fate lies in store for the cryopreserved human embryos in France? The 
French law leaves uncertainties”, HR vol. 12 no. 2, 1997, pp. 207-208, a p. 207; 
BONNICKSEN, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., p. 226.  



CAPÍTOL TERCER. EL CONSENTIMENT A LA DISPOSICIÓ  
DELS PREEMBRIONS CRIOCONSERVATS 

 

 313 

desconeixement618. En aquest cas, el centre podrà destruir els 
preembrions un cop els equips mèdics, en els termes de l’article 
11.3, considerin que la receptora no reuneix els requisits 
clínicament adequats per portar a terme la tècnica [art. 11.4 d)].  
 
En segon lloc, la destrucció és el destí que es dóna als 
preembrions quan les parts sí que van escollir inicialment una 
opció de les que preveu l’article 11.4 però no la van renovar en els 
termes del segon paràgraf de l’article 11.6. En aquest darrer cas, 
transcorregut el termini màxim de quatre anys corresponent a les 
dues renovacions legals sense que les parts hagin renovat el seu 
consentiment, els preembrions quedaran a disposició del centre on 
es troben crioconservats, que podrà donar-los amb fins 
reproductius o de recerca, o transcorregut el període màxim de 
crioconservació en podrà ordenar la destrucció619.  
 
Finalment, d’acord amb el vigent article 11 LTRHA la destrucció 
també serà el destí últim dels preembrions quan alguna de les 
parts s’oposi a qualsevol dels altres destins acordats amb la seva 
parella, en els termes de l’article 11.4, en relació als preembrions 
crioconservats durant la relació. Aquest darrer supòsit és objecte 
d’anàlisi en el penúltim apartat del capítol quart.   
 
La indeterminació del període a què al·ludeix la Llei perquè es 
pugui procedir a la destrucció dels preembrions mereix una 
valoració negativa620. El transcurs necessari d’un període de temps 
                                                 

618 Com posa de relleu un estudi recent, moltes parelles, sovint 
condicionades per la manca d’informació sobre les possibles opcions i per les 
seves circumstàncies personals, opten per ajornar indefinidament la decisió sobre 
el destí dels preembrions. Les principals raons a què apunta l’estudi són l’edat 
avançada (25%), els desacords dintre de la parella (20%), la por d’experimentar 
un embaràs múltiple (45%) i la por que la transferència no tingui èxit (42,5%). En 
totes aquestes parelles, els preembrions tenen una representació simbòlica molt 
important, de manera que si encara es troben crioconservats poden constituir una 
darrera esperança de fertilitat: L. KARPEL, N. FRYDMAN, R. FRYDMAN, M. FLIS-
TREVES, R. FANCHIN, “The fate of cryopreserved embryos: an issue that raises 
unforeseen psychological and ethical questions”, F & S, Vol. 88, Suppl. 1, 2007, p. 
S357.  

619 En contra, SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS (cit., pp. 9-10), considera més 
adequat que els preembrions presumptament abandonats quedin sota la tutela de 
l’Estat per decidir-ne el seu destí.  

620 Aquesta no és la tendència en la resta d’ordenaments, a jutjar per les 
dades d’una enquesta publicades el 2007, que prenia per base la situació en 57 
països: Dinamarca fixava el límit en 2 anys; la majoria de països, entre ells 
Noruega, Singapur, Tunísia i el Regne Unit limitaven el termini màxim de 
crioconservació a 5 anys; i països com Àustria, Hong Kong, Hongria i Nova 
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perquè operi aquesta opció resulta especialment criticable quan les 
pròpies parts van optar directament per la destrucció i és això el 
que pretenen per al cas que la implantació dels preembrions en el 
seu projecte parental resulti inviable. L’objecció encara resulta més 
evident si tenim en compte que en aquestes circumstàncies seran 
les pròpies parts les que hauran de fer front a les despeses de 
crioconservació si no opten per cap dels altres fins legalment 
previstos. En qualsevol cas, la necessitat d’esperar el període 
indeterminat a què es refereix la Llei espanyola abans que els 
preembrions puguin ser destruïts pot acabar afavorint que 
sorgeixin conflictes com els que són objecte d’anàlisi en el capítol 
quart. 
 
La priorització de les opcions reproductives i de recerca enfront de 
la destrucció, que la legislació espanyola configura com a regla 
última, confirma el seu caràcter protector del preembrió, a 
diferència del que succeeix en legislacions com la britànica621.  
 
5.1.4. Modificació i renovació del consentiment a l a disposició 
dels preembrions  
 
L’article 11.6 LTRHA permet modificar l’elecció feta en els termes 
de l’article 11.4 en qualsevol moment previ a la utilització dels 
preembrions:   
 

“El consentimiento para dar a los preembriones o gametos 
crioconservados cualquiera de los destinos citados podrá ser 
modificado en cualquier momento anterior a su aplicación.(…)”.  
 

Si l’accés a les TRA té lloc en el marc d’un projecte parental de 
dues persones, la modificació del destí inicialment previst requerirà 
el seu acord. Tot i que el primer incís de l’article 11.6 no deixa clar 
quins consentiments seran necessaris per modificar el 
consentiment, del seu segon incís s’infereix la necessitat del doble 
consentiment:  
 

                                                                                                               
Zelanda posaven el límit en 10 anys. L’enquesta destacava el cas d’Holanda, on 
l’emmagatzematge només pot durar fins que la receptora compleixi els 44 anys, i 
el d’Espanya: JONES, COHEN, COOKE, and KEMPERS (Eds.), cit., S23.  
Alguns autors han qualificat d’ambígüa i poc realista la referència implícita de 
l’article 11.3 a l’edat de la dona i, en particular a circumstàncies concretes com la 
menopàusia, atès que en molts casos les dones ja no estan en contacte amb el 
centre: LACADENA, 2006, cit., p. 169.  

621 En aquest sentit, ABELLÁN y SÁNCHEZ-CARO, 2009, cit., pp. 134-137.  
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“(…) En el caso de los preembriones, cada dos años, como 
mínimo, se solicitará de la mujer o de la pareja progenitora la 
renovación o modificación del consentimiento firmado 
previamente. Si durante dos renovaciones consecutivas fuera 
imposible obtener de la mujer o de la pareja progenitora la firma 
del consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar de 
manera fehaciente las actuaciones llevadas a cabo con el fin de 
obtener dicha renovación sin obtener la respuesta requerida, los 
preembriones quedarán a disposición de los centros en los que 
se encuentren crioconservados, que podrán destinarlos conforme 
a su criterio a cualquiera de los fines citados, manteniendo las 
exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la 
gratuidad y ausencia de ánimo de lucro. (…)”.  

 
En absència d’acord de voluntats, es mantindrà el fi inicialment 
previst, excepte que hagin transcorregut els terminis que enumera 
el 2n. incís de l’article 11.6, que invaliden el consentiment inicial i 
determinen que els preembrions quedin a disposició del centre per 
a destinar-los a alguna de les finalitats de l’article 11.4 i, en últim 
terme (un cop transcorreguts els terminis que fixa la Llei), a la 
destrucció.   
 
El 2n. paràgraf de l’article 11.6, relatiu només als preembrions, 
estableix que la dona o, en el seu cas, els dos membres de la 
parella en el marc de la qual van ser creats, hauran de renovar el 
consentiment inicial com a mínim cada dos anys622. El precepte 
conté una norma de renúncia tàcita o silenci negatiu, i disposició 
dels preembrions per part del centre. Segons aquesta norma, si 
durant dues renovacions seguides, és a dir, després d’un màxim 
de quatre anys sense resposta, les parts no renoven el seu 
consentiment, el centre en què els preembrions es troben 
crioconservats podrà destinar-los a qualsevol de les finalitats de 
l’article 11.4.  
 
Si bé en aquests casos, d’acord amb la dicció literal del precepte el 
centre podria optar per qualsevol dels quatre destins previstos per 
l’article 11.4, la primera opció és inviable, ja que la no renovació 
del consentiment en els termes de l’article 11.6 impedeix que els 
preembrions es puguin utilitzar per una de les dues parts com 
s’havia previst inicialment. En aquests casos, el centre haurà 

                                                 
622 El I Informe Anual de la CNRHA (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

1998, p. 56), suggeria que els progenitors renovessin el seu consentiment amb 
caràcter anual o en l’intèrval que es considerés més adequat però sempre evitant 
que es desvinculessin de la crioconservació.  
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d’optar per donar els preembrions a una altra parella, destinar-los a 
recerca, o bé destruir-los un cop transcorregut el termini legal.  
 
Des del punt de vista formal, la notificació de la modificació o 
renovació del consentiment es podrà realitzar per qualsevol mitjà 
lícit o admès en dret, sent suficient el document privat dirigit al 
centre on es troben els preembrions crioconservats, com p.e. un 
burofax. Els responsables del centre hauran de verificar que la 
persona o persones que subscriuen el document, ja es tracti d’una 
dona sola o d’una parella, estan ben informades sobre les 
conseqüències de la modificació o renovació, com també la seva 
legitimació per sol·licitar la modificació o ampliació del destí dels 
preembrions623.  
 
Els formularis de CI a la FIVTE i congelació embrionària de la SEF 
inclouen un annex per a la “variació del destí dels preembrions 
crioconservats”624. La inclusió de la possibilitat de modificar el destí 
dels preembrions en el mateix document de CI a la FIVTE 
garanteix un cert seguiment dels subjectes que accedeixen a un 
tractament per part del centre i evita la dispersió de documents.  
 
5.1.5. Disposició dels preembrions crioconservats a bans de 
l’entrada en vigor de la Llei 14/2006 sobre Tècniqu es de 
Reproducció Humana Assistida   
 
La DA 1a. de la LTRHA permet que les parts destinin els 
preembrions crioconservats abans de l’entrada en vigor de la Llei a 
qualsevol dels fins que contempla l’article 11.4:  
 

“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las parejas o, en su 
caso, las mujeres que  dispongan de preembriones 
crioconservados en los bancos correspondientes y que  hubieran 
ejercido su derecho a decidir el destino de dichos preembriones 
mediante la firma del consentimiento informado correspondiente 
en los términos permitidos por la legislación anterior, podrán 
ampliar o modificar los términos de su opción con cualquiera de 
las previstas en esta Ley.”.  
 

Per tant, la interpretació conjunta de l’article 11 i d’aquesta 
disposició constitueix un règim general d’aplicació a tots els 

                                                 
623 MONJE, GUTIÉRREZ, cit., a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y 

MONJE BALMASEDA (Coord.), cit. Consultat en versió electrònica, 2008, pp. 15-16 
(Id. vlex: VLEX-468276). 

624 http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/08.pdf  
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preembrions crioconservats en un moment anterior, que ve a 
completar les previsions de l’article 11. El règim excepcional que 
preveu la DA 1a. determina que esdevingui inaplicable en aquests 
casos l’article 11.5 LTRHA, que exigeix que el consentiment per al 
destí final dels preembrions es presti abans de la seva generació.  
 
La justificació última del règim de la DA s’ha trobat en la regulació 
existent abans de l’entrada en vigor de la LTRHA i, en particular, 
en les exigències de sectors concrets a favor de la clarificació de la 
situació dels preembrions crioconservats625. La seva rellevància 
pràctica rau en què es troba en què obre la possibilitat que els 
preembrions crioconservats amb posterioritat a l’entrada en vigor 
de la Llei 45/2003 també es puguin destinar a recerca626.  
 
D’acord amb la DA 1a., en aquells casos en què la parella o la 
dona sola, a l’empara de la Llei 45/2003, hagués escollit el destí 
dels preembrions sense que l’opció s’hagués portat a terme, les 
parts podran ampliar o modificar el consentiment prestat amb 
anterioritat fent ús de les noves possibilitats contemplades per 
l’article 11.  
 
En qualsevol cas, per tant, s’ha de tractar de situacions en què les 
parts van escollir prèviament el destí dels preembrions, ja que del 
contrari hagués entrat en joc la regla d’apropiació pel Centre 
Nacional de Transplantaments i Medicina Regenerativa prevista 
per la ja esmentada DF 2a. de la Llei 45/2003 en relació als 
preembrions crioconservats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei.  
 
La DA no estableix un termini per exercitar l’opció, amb la qual 
cosa el consentiment es podrà modificar o ampliar sempre que no 
s’hagi portat a terme cap de les finalitats previstes anteriorment.  
 
Com en l’article 11, l’objecte del CI exigit per la DA 1a. consisteix a 
determinar el destí dels preembrions crioconservats, en aquest cas 

                                                 
625 PLANA ARNALDOS, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) y INIESTA DELGADO 

(Coord.), cit., p. 688; LACADENA, 2006, cit., p. 181.  
626 La DA 1a. no s’aplica respecte dels preembrions conservats abans de 

la modificació de la LTRA per la Llei 45/2003, ja que a partir del que preveia la DF 
1a. de la Llei 45/2003 aquests ja es podien destinar als mateixos fins que ara es 
preveuen. A grans trets, els quatre destins que enunciava la DF i l’actual article 
11.4 són els mateixos, a excepció del supòsit d’utilització per la pròpia dona o pel 
seu cònjuge [art. 11.4 a)], que la DF limitava a la utilització per la dona receptora 
dels preembrions.  
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abans de l’entrada en vigor de la LTRHA. Tot i que la DA 1a. no 
exigeix expressament la prestació del CI per ampliar o modificar el 
destí escollit, el pressuposa. En no exigir una forma específica 
d’ampliació o modificació del consentiment, resulta aplicable el 
règim general que preveu l’article 11.6 LTRHA. Amb més precisió 
que l’article 11.5, 2n. de la LTRHA, la DA exigeix en aquest cas el 
CI de “les parelles o, en el seu cas, les dones que disposin dels 
preembrions crioconservats (…)”. 
 
El 2n. paràgraf de l’article 11.6 LTRHA reforça el caràcter personal 
del consentiment en regular el procediment per a la renovació o 
modificació del CI determinant del destí dels preembrions 
crioconservats. Segons el precepte, si no és possible obtenir la 
renovació d’acord amb els requisits exigits legalment (bàsicament, 
el consentiment de la receptora o de la “parella progenitora” durant 
dues renovacions consecutives), els preembrions hauran de 
quedar a disposició dels centres en què es troben crioconservats. 
Aquest argument porta a rebutjar la possibilitat que els hereus 
puguin ampliar o modificar el destí dels preembrions en base a la 
DA 1a. a la mort de la receptora o la parella progenitora627.  
 
 
5.2. En el dret comparat  
 
5.2.1. Les excepcions  
 
La majoria d’ordenaments jurídics que regulen la FIVTE també 
regulen la crioconservació dels possibles preembrions sobrants. 
Entre els ordenaments del nostre entorn, les excepcions més 
notables són l’alemany i l’italià628. 
 

La Llei alemanya 745/9 de protecció de l’embrió, la Gesetz zum 
Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz - ESchG) de 
1990 no regula l’aplicació de la tecnologia reproductiva, que es 
basa en directrius professionals, sinó que es limita a establir una 
sèrie de prohibicions relatives a la manipulació de preembrions 

                                                 
627 Mª Corona QUESADA GONZÁLEZ, “Comentario a la Disposición adicional 

primera”, a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y MONJE BALMASEDA, cit., pp. 361-
374, a pp. 370-371.  

628 Les diferències legislatives entre estats deriven de la manca 
d’harmonització sobre una qüestió tan sensible com l’estatus de l’embrió. Tot i els 
problemes que planteja, alguns autors s’han mostrat favorables a harmonitzar 
aquesta qüestió a la UE: Stuart HORNETT, “Embryos and Europe: what prospects 
for harmonisation?”, New Law Journal , Vol. 141, No. 6505, p. 713.  
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humans, una de les quals impedeix fecundar més òvuls que els 
que s’han d’implantar. Per tant, la Llei prohibeix la 
crioconservació (§1.3 i 1.4). Si bé la norma evita el problema dels 
preembrions sobrants, ho fa a costa de disminuir les probabilitats 
d’èxit de les TRA629.  

 
Per la seva banda, la legislació italiana sobre TRA també 
prohibeix la crioconservació de preembrions. Els articles 13 i 14 
de la mencionada Legge 19 febbraio 2004, n. 40, contenen una 
sèrie de mesures especials de protecció del preembrió, com les 
que en prohibeixen la investigació amb finalitats diferents de les 
terapèutiques o diagnòstiques, o la seva creació amb finalitats de 
recerca (art. 13.2). La producció de preembrions humans per a la 
investigació o experimentació està sancionada penalment, amb 
independència que es tracti de preembrions viables o no [art. 13.3 
a)], en els mateixos termes que la donació amb fins terapèutics 
[art. 13.3 c)]. L’article 14.1 prohibeix la crioconservació de 
preembrions i la creació de més dels estrictament necessaris, en 
cap cas més de tres, als efectes d’una única implantació (art. 
14.2). Excepcionalment, la Llei només autoritza la crioconservació 
fins a la data de la transferència si per causa de força major no es 
pot procedir a la transferència immediata a l’úter. En aquest cas, 
la Llei autoritza la crioconservació dels preembrions fins a la seva 
implantació, que s’haurà de portar a terme el més aviat possible 
(art. 14.3). L’autorització excepcional de la crioconservació dels 
preembrions només als efectes d’implantació és coherent amb la 
protecció dels preembrions des del moment de la concepció, i 
amb la consegüent impossibilitat de revocar el consentiment fins 
a aquest moment (art. 6.3 “in fine”).  

 
L’ordenament portuguès també constitueix una excepció, encara 
que més moderada que les dues anteriors, ja que si bé el principi 
general de la mencionada Lei n.º 32/2006, Procriaçäo 
medicamente assistida impedeix crear més preembrions dels 
necessaris per a l’èxit del procés (art. 24.1), permet la 
crioconservació dels no transferits per tal que s’implantin en un 
termini màxim de tres anys (art. 25.1). Transcorregut aquest 
termini, la parella o el supervivent pot consentir la donació a altres 
parelles infèrtils (art. 25.2 i 3).  

                                                 
629 Atesa la manca d’un marc legal i professional coherent que reguli la 

IAD a Alemanya, s’ha afirmat que la Llei està més centrada en protegir 
determinades formes de família que l’embrió. A la pràctica, les tècniques es basen 
en una sèrie de directrius que sovint impedeixen que hi accedeixin parelles no 
casades, dones soles i parelles de dues dones: vegeu Petra THORN, “5. Germany: 
The Changing Legal and Social Culture”, a BLYTH and LANDAU, cit., pp. 94-111pp. 
98-101.  
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Tret d’aquests ordenaments, tot i que la majoria permeten la 
crioconservació, són pocs els que regulen els possibles destins 
dels preembrions sobrants d’un cicle de FIVTE, i encara menys els 
que preveuen un destí específic per al cas de separació o divorci 
de la parella que va decidir crear-los630. A continuació es presenta 
la regulació del consentiment a la disposició dels preembrions que 
porten a terme alguns països del nostre entorn.   
 
5.2.2. França  
 
Com ja he posat de relleu en el capítol segon, l’exigència de doble 
consentiment és una constant en la legislació francesa sobre TRA. 
La legislació contempla una sèrie de causes que determinen la 
ineficàcia del consentiment a l’aplicació de les TRA perquè 
pressuposen que no es manté, a més que reconeix a cada part del 
projecte parental el dret a revocar-lo en qualsevol moment previ a 
la implantació.  
 
El doble consentiment exigit per la legislació s’ha de mantenir fins 
a la realització efectiva de la tècnica, ja es tracti d’IA o FIVTE631. És 

                                                 
630 Vegeu l’informe del CDBI/INF (98) 8: Medically Assisted Procreation 

and the Protection of the Human Embryo. Comparative Study on the Situation in 
39 States – Cloning. Comparative Study on the Situation in 44 States, presentat a 
Estrasburg el 4.6.1998 (p. 92). Dels 39 països que formaven part de l’estudi 
només 10 comptaven amb legislació relativa al destí dels embrions sobrants de la 
FIVTE.  

631 L’exigència legal del doble consentiment fins aquest estadi del 
procediment justifica la prohibició de la fecundació “post mortem” en el dret 
francès. Entre les condicions exigides per la legislació francesa per a la pràctica 
de les TRA, l’article L2141-2, paràgraf 3r. del CSP requereix que la parella 
sol·licitant sigui heterosexual i estigui casada o hagi conviscut per un període 
superior a dos anys. A més, els seus membres han d’estar vius i tenir edat de 
procrear en el moment de sol·licitar l’aplicació de les TRA. La pròpia literalitat de 
l’article, que impedeix la inseminació o la transferència embrionària quan hagi 
mort un dels membres de la parella, junt amb el ja citat article 311-20, 3r. 
paràgraf, del Codi civil francès, que priva d’efectes el consentiment a la mort de 
qui l’atorgà, explica per què els tribunals francesos han denegat les demandes 
d’inseminació o fecundació “post mortem”: DEBOVE, SALOMON, JANVILLE, cit., 602-
604 i 608.  
En aquest sentit, la sentència de la Sala 1a. de la Càmera d’Apel·lacions de 
Toulose de 18.4.1994 (In re Mme P. v. Centre hospitaller de La Grave) autoritzà el 
centre a destruir els dos preembrions sobrants. Després de set intents frustrats de 
FIVTE, la parella havia subscrit un conveni que establia: “Acceptem que dos dels 
embrions obtinguts per FIVTE, durant els intents efectuats el 12 d’octubre de 1992 
siguin conservats per congelació al laboratori de FIVTE de La Grave, a Toulose, 
per a una transferència ulterior. Ens hem informat del caràcter experimental de la 
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per això que el Code de la santé publique i el Code Civil preveuen 
una causa d’ineficàcia automàtica del consentiment a les TRA en 
cas de dissolució del projecte parental.  
 

D’acord amb el 3r. paràgraf de l’article 311-20 del Code, modificat 
per l’Ordenança núm. 2005-759, de 4 de juliol, que reforma la 
regulació de la filiació (JORF núm. 156, 6.7.2005), el 
consentiment a les TRA atorgat pels esposos o convivents 
deixarà de produir efectes en cas de mort, divorci, separació o fi 
de la comunitat de vida abans de la realització de les TRA. El 
tercer incís de l’article L2141-2 del CSP, modificat per l’article 24 
de la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthi que 
(JORF núm. 182 7.8.2004), s’expressa en els mateixos termes. 
Els consentiments també esdevindran ineficaços quan, amb 
independència que s’hagi produït o no la ruptura del projecte 
parental, l’home o la dona els revoquin, per escrit i abans de la 
realització de les tècniques, davant del metge encarregat de 
portar-les a terme.  

 
En coherència amb la necessitat de consentiment bilateral en totes 
les fases del procediment, les normes del CSP sobre assistència 
mèdica a la procreació també exigeixen aquest doble consentiment 
per a la disposició de gàmetes i preembrions.  
 

L’article L 2141-3, paràgrafs 2n. i 3r., del CSP exigeix la prestació 
del consentiment conjunt i per escrit per a la crioconservació de 
preembrions per tal de realitzar amb posterioritat el projecte 
parental o per autoritzar-ne la donació amb fins de recerca en les 
condicions previstes en l’article L 2151-5.  

 
En cas que les parts optin per la crioconservació, l’article L 2141-4, 
1r. paràgraf, del CSP disposa que cada any rebran una consulta 
escrita per saber si mantenen el seu projecte parental. Les parts o, 
en el seu cas, el supervivent poden autoritzar, per escrit i amb 
confirmació posterior també per escrit després d’un període de 
reflexió de tres mesos, que els preembrions es destinin a algun 
dels fins previstos legalment a l’extinció del projecte parental, la 
qual cosa tindrà lloc típicament en cas de separació o divorci, o a 

                                                                                                               
tècnica i dels riscos eventuals que pugui ocasionar. La transferència no es podrà 
realitzar sinó en presència dels dos. En cas de dissolució de la parella els 
embrions seran destruïts”. La Sra. P. interposà demanda sol·licitant la nul·litat del 
conveni perquè, entre d’altres arguments, perjudicava el seu dret fonamental a 
concebre. El tribunal acordà la destrucció dels embrions perquè l’home, que ja 
havia mort, no podia consentir a la implantació. Sentència citada a: Aida Rosa 
KEMELMAJER DE CARLUCCI, “Material genético y reproducción asistida. Reacción 
jurisprudencial (Parte II), Rev Der Gen H 7/1997, pp. 185-198, a pp. 188-189.  
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la mort d’una part o d’ambdues. Les opcions legals són la donació 
a una altra parella amb fins reproductius (art. L 2141-5 i L 2141-
6)632, la donació amb fins de recerca (art. L 2151-5), o la fi de la 
crioconservació. Aquesta darrera opció és la norma quan un dels 
dos membres de la parella no respon a la consulta sobre el 
manteniment del projecte parental, existeix desacord al respecte o 
sobre el destí que cal donar als preembrions, o bé han 
transcorregut cinc anys des de l’inici de la crioconservació633.  
 
La importància que la legislació francesa atorga al projecte 
parental per accedir les TRA, que impedeix que hi accedeixin les 
dones soles, justifica que en el moment de la ruptura de l’esmentat 
projecte la parella només pugui donar els preembrions 
crioconservats a una altra parella o a recerca, o bé posar fi a la 
conservació. La Llei no preveu que en aquests casos una de les 
parts pugui utilitzar els preembrions amb fins reproductius.  
 
5.2.3. Suïssa 
 
L’article 7.1 de la ja mencionada LPMA requereix que els dos 
membres de la parella consentin per escrit a la reproducció 
assistida i que renovin el consentiment després de tres cicles 
sense resultat. En aquest cas, les parts han d’observar un nou 
període de reflexió, que com hem dit, d’acord amb l’article 6.3 de la 
LPMA és d’un mes.  

 

                                                 
632 La donació dels preembrions a una altra parella està permesa amb 

caràcter excepcional sota les condicions que preveu l’article L. 2141-6. Així, la 
recepció de l’embrió per la parella receptora es sotmet a aprovació judicial, previ 
consentiment escrit de la parella, que ha de complir les condicions d’accés a les 
TRA que imposa la legislació francesa. A més, el Jutge ha de portar a terme totes 
les accions possibles per tal de determinar que la parella receptora reuneix les 
condicions necessàries que assegurin al futur nascut un entorn familiar, educatiu i 
psicològic adequat. Així mateix, es requereix la gratuïtat de l’acte i l’anonimitat 
respecte de la identitat de la parella donant i la receptora. Les autoritats sanitàries 
podran accedir a informació mèdica no identificativa de la parella donant només 
en cas de necessitat terapèutica. 

633 La llei anterior, la Loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à 
l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal (JORF nº 175, 30.7.1994), un cop establert 
que els preembrions ja no formaven part d’un projecte parental, n’afavoria 
clarament la donació a parelles infèrtils per sobre de la destrucció. La destrucció 
només es permetia si els preembrions no es podien donar a una altra parella i si 
havien estat crioconservats un mínim de cinc anys: BERGUES and SÈLE, cit., p. 
207.  
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A la pràctica, la no renovació després dels cicles que requereix la 
Llei actua com una revocació del consentiment a les TRA. No 
obstant, qualsevol part es pot oposar a la continuació del 
tractament abans d’aquest moment.  
 
El consentiment escrit de les dues parts també és necessari per a 
crioconservar els òvuls fecundats [art. 16.1 a)]634. La 
crioconservació només es pot dirigir a la procreació [art. 16.1 b)], 
s’ha de limitar a cinc anys (art. 17.2), i qualsevol dels membres de 
la parella pot revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol 
moment previ a la implantació (art. 16.3). La norma que opera en 
cas de revocació del consentiment o fi del període de 
crioconservació dels òvuls fecundats és la destrucció (art. 16.4).  
 
5.2.4. Regne Unit  
 
En termes molt similars als de la HFEA (1990), a partir de la 
reforma de 2008, el paràgraf 1(3) de l’Annex 3 de la Human 
Fertilisation and Embryology Act, que regula el consentiment a la 
utilització o emmagatzematge de gàmetes i embrions, entén per 
“consentiment efectiu” aquell que no ha estat revocat. El paràgraf 
4(4) de l’Annex impedeix la utilització dels preembrions sense el 
consentiment efectiu de les persones que van aportar les seves 
gàmetes per a crear-los i utilitzar-los d’acord amb una finalitat 
determinada. 
 
Tot consentiment a la crioconservació prestat en els termes de la 
HFEA ha de determinar el destí de les gàmetes o embrions en cas 
que la persona que consent mori o esdevingui incapaç [Annex 3, 
par.2(2)(b)]. Si les parts no especifiquen cap termini màxim de 
crioconservació dels preembrions en els termes del paràgraf 2(2) 
de l’Annex 3, s’hauran de destruir transcorregut el màxim legal 
[sec. 14(1)(c) HFEA], que amb caràcter general és de cinc anys 
[sec. 14(4) HFEA]635.   

                                                 
634 Amb la terminologia “òvul fecundat”, que és l’òvul penetrat per un 

espermatozou abans de la fusió del nucli [art. 2 h)], la legislació suïssa al·ludeix al 
“preembrió” o “embrió preimplantatori”. L’article 2 i) considera “embrió” el fruit de 
la fusió del nucli a partir del moment en què acaba la fase d’organogènesi. 
L’article 17 prohibeix expressament la crioconservació d’embrions i impedeix 
desenvolupar “in vitro” fins a l’estadi d’embrió un nombre d’òvuls fecundats 
superior als necessaris per tal d’aplicar un cicle de TRA a la dona. Aquest nombre 
en cap cas pot ser superior a tres.  

 635 Inicialment, la HFEA fixava un període màxim de deu anys per a les 
gàmetes i cinc per als embrions [s.14(3) i (4)], subjecte a modificació 
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La HFEA no regula el destí dels preembrions en cas de desacord 
entre les parts o de circumstàncies sobrevingudes com la ruptura 
de la parella. En aquests casos s’aplica la regla que permet la 
modificació i revocació del consentiment fins la utilització de 
l’embrió en el tractament, que coincideix amb el moment de la 
implantació, o amb fins de recerca (par. 4, Annex 3).  
 

La recomanació de la Comissió Warnock d’atorgar el control dels 
preembrions crioconservats a la Human Fertilisation and 
Embriology Authority en cas de divorci no va prosperar636. La 
norma vigent ha estat criticada perquè sembla assumir que 
sempre hi haurà acord entre l’home i la dona que van decidir 
crear els preembrions, aspecte especialment controvertit en cas 
de crisi de parella637. El silenci de la legislació britànica en relació 
a la ruptura de la parella mentre dura el procés de FIVTE no 
impedeix que els formularis de CI a la crioconservació incloguin 

                                                                                                               
reglamentària posterior [s.14(5)]. Les Human Fertilisation and Embriology 
(Statutory Storage Period for Embryos) Regulations 1996, SI 1996/375 van 
permetre l’extensió a deu anys en el cas dels embrions, previ consentiment de les 
parts, sempre que la receptora fos menor de 45 anys i concorregués una 
circumstància excepcional, com la necessitat de sotmetre’s a tractaments contra 
el càncer. Aquest termini es pot estendre fins i tot més si no hi ha oposició de les 
persones que van aportar les gàmetes, les quals han de reiterar per escrit el seu 
consentiment a la crioconservació. A manca de confirmació que els embrions es 
podran destruir, l’exigència del consentiment escrit evita que s’arribi a situacions 
de bloqueig, la qual cosa pot succeir quan la parella s’ha separat o quan les 
gàmetes provenen d’un donant no localitzable o que ha mort. 

636 Amb especial atenció als casos de mort, divorci o separació de les 
parts, la Recomanació 10.10 de l’Informe Warnock establia la necessitat de limitar 
el termini de crioconservació dels preembrions a deu anys. Després d’aquest 
termini, passarien a disposició de la Human Fertilisation and Embriology Authority: 
WARNOCK, 1985, cit., p. 56.  
No obstant, després de diversos informes i recomanacions, el Govern britànic 
acordà que els preembrions no podien passar a disposició de l’Autoritat, excepte 
que les parts així ho haguessin establert. Per aquest motiu, la HFEA garanteix 
que qualsevol de les parts que ha aportat les seves gàmetes per a la creació dels 
preembrions pot revocar el consentiment prestat en qualsevol moment anterior a 
la seva utilització si així ho notifica al centre (Annex 3, par. 4). En absència de 
notificació, la HFEA presumeix que es manté el consentiment fins a la fi del 
període legal d’emmagatzematge, moment en què l’autoritat només podrà usar o 
disposar del material de conformitat amb la voluntat especificada amb anterioritat 
per les parts. Si aquesta voluntat no és clara, els preembrions o les gàmetes 
s’hauran de destruir un cop transcorreguts els terminis legals màxims de 
crioconservació [sec. 14(1)(c) i 14(4)]. En cas de desacord entre les parts, el 
material s’haurà de conservar emmagatzemat fins el final del període legal i, 
igualment, si arribat aquest moment encara no hi ha acord la norma serà la 
destrucció (Annex 3, pars. 1, 2 i 8).  

637 MASON, 1998, cit., pp. 236-237.  



CAPÍTOL TERCER. EL CONSENTIMENT A LA DISPOSICIÓ  
DELS PREEMBRIONS CRIOCONSERVATS 

 

 325 

una clàusula per la qual aquest consentiment s’haurà de renovar 
cada cert temps per les dues parts i, en tot cas, si es produeix la 
ruptura de la parella.  

 
L’exigència de consentiment en totes les fases del tractament no 
només permet a la part que el revoca evitar l’establiment d’un 
vincle de filiació entre ella i el nen que pugui resultar de la 
transferència, sinó que evita que l’altra part pugui accedir a les 
TRA amb els preembrions creats en el marc del projecte parental 
ja dissolt.  
 
Mitjançant la possibilitat de revocar el consentiment a la utilització 
dels preembrions, la HFEA vol assegurar que l’home i la dona que 
van aportar les gàmetes mantenen la seva voluntat des de l’inici 
del tractament fins a la implantació dels preembrions en l’úter de la 
receptora.  
 

Com he exposat en el capítol segon, els tribunals britànics 
consideren que l’embrió s’ha utilitzat en els tractaments 
corresponents i, per tant, el consentiment no pot ser revocat, a 
partir del moment de la implantació de l’embrió en l’úter de la 
dona. Aquesta interpretació ha estat avalada per la sec. 4a. del 
TEDH en la sentència Evans v. The UK, confirmada per la Gran 
Sala. En paraules del TEDH, el legislador anglès no supera el 
marge d’apreciació de l’article 8 CEDH (dret a la vida privada 
personal i familiar), en permetre a qualsevol de les dues parts que 
van consentir a la FIVTE revocar el seu consentiment fins a la 
implantació de l’embrió (§69).  

 
Les crítiques a la HFEA i, en especial als preceptes relatius al 
consentiment arran de la resolució del cas Evans v. The UK, van 
motivar moltes reaccions proclius a la seva reforma638. La HFEA 
(2008) no ha tingut en compte aquestes crítiques i segueix sense 
incloure una previsió específica relativa als casos de ruptura de la 

                                                 
638 Vegeu MASON, 2004, cit., pp. 92-93; i ALGHRANI, qui proposa substituir 

la regla que permet a les parts modificar el consentiment en qualsevol moment 
anterior a la implantació, per una regla que obligui a les parelles a acordar el destí 
dels preembrions en cas de separació o divorci abans d’iniciar la FIVTE, com 
preveu la HFEA només per al cas d’incapacitat o mort de les parts [Annex 3, par. 
2(2)(b)]: Amel ALGHRANI, “Deciding the Fate of Frozen Embryos”, Medical Law 
Review 13, 2005, pp. 244-256, a pp. 249-250, 252 i ss. A favor de fomentar que 
les parelles especifiquin per escrit, en acords legalment vinculants, el destí dels 
preembrions en cas de la ruptura de la relació, com a via per evitar els problemes 
de gènere a què pot conduir l’aplicació de la HFEA: Tim ANNETT, “Balancing 
Competing Interests Over Frozen Embryos: The Judgement of Solomon?”, 
Medical Law Review 14 (425), 2006.  
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parella que va crear els preembrions. Al respecte, la nova HFEA 
únicament exigeix que l’altra part accepti la revocació en el termini 
d’un any. A la pràctica, la fixació d’aquest termini només actua com 
un període de reflexió, ja que pretén que una part accepti la 
revocació del consentiment manifestada per l’altra, o bé 
l’assoliment d’un acord o la presa de les accions legals 
pertinents639. No obstant, si després d’aquest termini les parts no 
han arribat a un acord, preval la decisió de la part que ha revocat 
el seu consentiment i, per tant, els preembrions han de ser 
destruïts.  
 

En aquesta línia, la sec. 7 de l’Annex 3 de la HFEA (2008) 
reforma la HFEA (1990) en el sentit d’afegir un apartat 4A al seu 
paràgraf 4rt., segons el qual quan una de les parts que aportà les 
seves gàmetes per a la creació dels preembrions notifica a la 
clínica la revocació del seu consentiment a l’emmagatzematge, la 
clínica ho ha de comunicar a totes les persones interessades 
(que són les que van accedir a les TRA), perquè acceptin la 
destrucció en el període d’un any des de la notificació. La mateixa 
secció prohibeix que un embrió es mantingui crioconservat més 
enllà del període d’un any, de manera que si la part o parts 
notificades no consenten a la destrucció abans de la fi d’aquest 
període, els preembrions hauran de ser destruïts un cop assolit el 
termini legal.  

 
5.2.5. Islàndia 
 
L’article 3 b) del Reglament núm. 568/1997 sobre Tècniques de 
Reproducció Assistida, que implementa la Llei 55/1996, de 29 de 
maig, de fecundació artificial, requereix que tant la receptora de les 
TRA com el seu marit o parella masculina les hagin sol·licitat i 
hagin prestat el seu consentiment en la forma requerida per 
l’autoritat sanitària competent.  
 
El consentiment de l’home i la dona també és necessari per a la 
crioconservació i utilització dels preembrions (art. 14), com també 
perquè es porti a terme la transferència de l’embrió a la receptora. 
En el cas de la dona, aquest consentiment es requereix amb 
independència que hagi aportat l’òvul, mentre que en el cas de 
l’home cal que hagi aportat l’esperma (art. 15). Per tant, a la 
                                                 

639 Una consulta pública del Departament de Salut britànic l’any 2005 
amb motiu de la revisió de la HFEA plantejà la necessitat d’exigir que les dues 
parts revoquessin el consentiment. Del contrari, els embrions haurien de seguir 
crioconservats fins el màxim legal. Això facilitaria que les parts assolissin un acord 
sobre el seu destí. Vegeu Gillian DOUGLAS, “Case Reports...”, cit.  
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pràctica una part es pot oposar en tot moment al destí previst 
inicialment.  
 
Les parts han de ser informades del límit màxim de cinc anys 
oralment i per escrit a l’inici de la crioconservació. Després 
d’aquest termini, els preembrions s’hauran de destruir. La 
disposició és innovadora perquè la destrucció també és la regla 
quan l’home i la dona que van aportar les seves gàmetes posen fi 
al matrimoni o a la convivència, i en cas de mort de qualsevol dels 
dos (art. 16).  
 
5.2.6. Estats Units d’Amèrica 
 
Històricament, als EE.UU. la regulació de la medicina i les 
relacions familiars s’ha considerat competència estatal640. Les 
TRA, i en particular els consentiments rellevants als efectes de la 
seva realització i la disposició dels preembrions sobrants d’un 
procés de FIVTE, es caracteritzen per una manca generalitzada de 
regulació substantiva tant a nivell estatal com federal641.  
                                                 

640 En aquest sentit, vegeu George J. ANNAS, “The Shadowlands: The 
Regulation of Human Reproduction in the United States”, a Sanford N. KATZ, John 
EEKELAAR, Mavis MACLEAN (Eds.), Cross Currents. Family Law and Policy in the 
United States and England, Oxford – New York, UOP, 2000, pp. 144-164, a pp. 
162-164. Segons l’autor, la regulació federal és necessària des que les TRA es 
caracteritzen més com una “iniciativa empresarial” que mèdica o relativa a la 
família. En aquest context, els estats serien competents per regular aspectes com 
la determinació de la filiació i la guarda, mentre que el contingut del CI s’hauria de 
regular a nivell federal.  

641 A excepció feta d’alguna norma de caire més aviat administratiu, com 
la “Fertility Clinic Success Rate and Certification Act” (1992) de què he donat 
notícia en el capítol primer, els EE.UU. es caracteritzen per la inexistència de 
regulació federal i la quasi-desregulació estatal en matèria de TRA. Aquest buit 
normatiu s’explica per la proximitat de la matèria a aspectes tradicionalment 
considerats “sensibles”. Així ho evidencia la bipolarització i politització dels debats 
en matèria d’avortament i investigació amb cèl·lules mare als EE.UU.: vegeu 
DOLGIN, “Surrounding embryos...”, cit., pp. 58-62; WALZ, cit., 2007, p. 4; i 
UPCHURCH, cit., 2007, pp. 2129-2130. Com a altres causes de la inactivitat 
legislativa en aquest sector, alguns autors apunten al conflicte entre federalisme i 
drets estatals, la ideologia de lliure mercat nord-americana, que també afecta la 
medicina, i l’individualisme que caracteritza la cultura nord-americana, que es pot 
relacionar amb l’esforç sistemàtic del legislador per no interferir en la relació 
metge-pacient: vegeu ANNAS, cit., a KATZ, EEKELAAR, MACLEAN (Eds.), cit., p. 143; 
BLYTH and BENWARD, cit., a BLYTH and LANDAU (Ed.), cit., 248-249; Gabriel J. 
PIMENTEL, “Evans v. United Kingdom, to procreate or not to procreate: which right 
is greater?”, Bepress, 2008: http://works.bepress.com/gabe_pimentel_pimentel/1; i 
Lee KUO, “Lessons Learned from Great Britain’s Human Fertilization and 
Embriology Act: Should the United States Regulate the Fate of Unused Frozen 
Embryos?”, 19 Loy. L.A. Int’l & Comp. L.J. 1027, 1996-1997, pp. 1032, 1044. En 
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Els pocs estats que contenen algun tipus de regulació sobre TRA 
es limiten a exigir els CI necessaris per a accedir-hi.  
 

Com a exemple, el §10-556 dels estatuts d’Oklahoma (Okla. Stat. 
Ann.) només requereix el consentiment escrit de les parts que 
recorren a la tècnica als efectes d’autoritzar la transferència del 
preembrió o preembrions. El precepte no es pronuncia sobre 
l’abast d’aquest acord ni sobre l’autorització de la crioconservació 
dels preembrions que puguin resultar del tractament. Per la seva 
banda, els estatuts de New Hampshire (§168-B:13-15 N.H. Rev. 
Stat. Ann.) requereixen la crioconservació dels preembrions 
transcorreguts com a màxim 14 dies des de la fertilització, i en 
prohibeixen la implantació després de la donació a recerca. Les 
parelles que recorren a la FIVTE han de rebre assessorament i 
sotmetre’s a controls mèdics. Califòrnia només regula el 
consentiment a la implantació en la legislació penal, que tipifica 
com a delicte la utilització de preembrions o gàmetes per 
qualsevol altre propòsit que l’especificat al formulari de CI, així 
com la implantació de gàmetes o preembrions a persona diferent 
de qui provenen sense el consentiment d’aquesta darrera. El 
consentiment escrit només es pot obviar en el cas dels donants 
anònims d’esperma [§367g) Cal. Penal Code].  

 
Els estatuts que es desmarquen més de la tendència general de 
quasi-desregulació, tot i que en dues posicions antagòniques, són 
el de Florida i Massachussets, d’una banda, i el de Louisiana, de 
l’altra. Els dos primers són els únics que fins la data han adoptat 
de forma explícita un punt de vista contractual, si bé incomplet, per 
donar resposta a les disputes sobre la disposició dels preembrions.  
 

Des de 1997 els estatuts de Florida preveuen expressament els 
acords en previsió dels possibles conflictes sobre la disposició 
dels preembrions. El §742.17 dels Fla. Stat. obliga la parella i el 
facultatiu a formalitzar un acord escrit en relació a la disposició 
dels òvuls, esperma i preembrions per al cas de divorci, mort d’un 
espòs o qualsevol altra circumstància sobrevinguda. Per al cas de 
mort d’una de les parts, l’estatut atribueix a l’altra el control dels 
òvuls, esperma o preembrions que poguessin restar 
crioconservats. En la resta de casos, a manca d’acord escrit, els 
òvuls o l’esperma han de quedar sota el control de la part que els 
va aportar, i en el cas dels preembrions l’autoritat per decidir 

                                                                                                               
general, destaca la manca de voluntat dels òrgans legislatius d’interferir en 
aspectes de la intimitat personal com la pròpia reproducció: ALKORTA IDIAKEZ, 
“Regulación de la medicina reproductiva… (Parte I)”, 2003, cit., p. 24.  
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sobre el seu destí correspon conjuntament als dos membres de la 
parella. En aquest darrer cas, la solució pot conduir a situacions 
de bloqueig quan les parts no assoleixen un acord, la qual cosa 
pot ser habitual un cop produïda la ruptura de la relació. A més, 
manca una norma que estableixi el caràcter d’aquests acords i les 
conseqüències del seu incompliment. L’estatut tampoc regula el 
procés de formació de l’acord ni els seus requisits formals642.  
 
El capítol 111L de la “General Law” de Massachussets, relatiu a 
la indústria tecnològica, conté una sec. 4 que obliga els metges o 
personal sanitari que administra els tractaments de FIVTE, a 
proporcionar dintre d’un temps prudencial informació rellevant, 
adequada i suficient que permeti a les parelles realitzar una 
elecció informada i voluntària en relació a la disposició dels 
embrions preimplantatoris o de les gàmetes resultants del 
tractament. En particular, el precepte obliga els responsables 
sanitaris a informar per escrit de les opcions de crioconservació, 
donació a una altra persona, donació amb fins de recerca o 
disposició d’alguna altra manera, o destrucció643.  
 

Per contra, a Louisiana els ja analitzats §9:121-126 dels La. Rev. 
Stat. Ann. atorguen personalitat jurídica a l’embrió humà, al que 
anomenen “òvul fertilitzat in vitro”, des del moment de la 
fecundació i, per tant, només n’admeten la disposició als efectes 
d’implantació. Aquesta única opció comprèn la possibilitat 
d’”adopció implantatòria” o donació a una altra parella infèrtil quan 
la parella que va accedir a la FIVTE no pot utilitzar els preembrions 
per a la implantació inicialment prevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
642 La norma ha estat criticada, especialment perquè no preveu cap 

solució per als casos de manca d’acord: vegeu Maria C. GONZÁLEZ, “Frozen 
embryos, divorce, and needed legislation: on the horizon or has it arrived?”, 
Florida Bar Journal, April 2009, pp. 39-42 
(http://www.ybkglaw.com/Assets/Category/000010/0000/Embryo.pdf) i Ellen A. 
WALDMAN, “Disputing over Embryos: Of Contracts and Consents”, 32 Arizona 
State Law Journal 897, 2000, p. 936.  

643 La norma s’ha extret de la National Conference of State Legislatures 
(NCSL), West Group: http://www.ncsl.org/programs/health/embryodisposition.htm 
(darrera actualització: juliol de 2007).  
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6. El criteri genètic i el criteri social en la dis posició dels 
preembrions  
 
6.1. La indeterminació de la Llei 14/2006 sobre Tèc niques de 
Reproducció Humana Assistida  
 
Un dels principals reptes que plantegen les normes de la LTRHA 
en relació al consentiment a la disposició dels preembrions 
crioconservats és determinar qui està facultat per consentir i, en el 
seu cas, per modificar o renovar aquest consentiment. Aquesta 
qüestió cobra especial importància quan els preembrions no van 
ser creats a partir de gàmetes procedents de les dues parts del 
projecte parental. En particular, l’accés a TRA heteròlogues 
planteja si la part que no va aportar les seves gàmetes pot 
consentir a la disposició dels preembrions en els termes de l’article 
11 LTRHA, de la mateixa manera que ho pot fer la part del projecte 
parental que hi té una connexió genètica.  
 
La diferent terminologia dels preceptes de la LTRHA que regulen el 
consentiment a la disposició dels preembrions crioconservats 
impedeix determinar si la Llei considera essencial el vincle genètic 
amb els preembrions per tal d’acordar-ne la disposició.  

 
En exigir el consentiment previ a la generació dels preembrions 
per atribuir-los alguns dels destins previstos en l’article 11.4 
LTRHA, l’article 11.5 es refereix únicament a la dona i, en el cas 
de la dona casada amb un home, al marit. El precepte no fa 
referència als “progenitors”, de manera que queda indeterminat si 
el consentiment de les parts només és necessari quan han 
aportat el seu material genètic o també quan els preembrions han 
estat creats en el marc d’un projecte parental comú però amb 
esperma (o fins i tot òvuls) de donant anònim. La necessitat de 
connexió genètica tampoc s’infereix del que disposa l’article 11.4 
a) LTRHA, que permet que les parts pactin com a destí per als 
preembrions, la utilització “per la pròpia dona” o “pel seu 
cònjuge”644.  

                                                 
644 En contrast, l’article 11 LTRA, en la redacció donada per la Llei 

45/2003, igual que la DF 1a. d’aquesta mateixa Llei, requerien el consentiment 
dels “progenitors”, de les “parelles progenitores” (o únicament de la receptora en 
cas d’accés a les TRA per dona sola) per atorgar als preembrions sobrants algun 
dels destins legals. En termes similars, el ja mencionat RD 2132/2004, de 29 
d’octubre, que establia els requisits i procediments per sol·licitar el 
desenvolupament de projectes d’investigació amb cèl·lules troncals obtingudes de 
preembrions sobrants exigia el “Consentimiento de los progenitores para la 
utilización de preembriones con fines de investigación”. En la mateixa línia, la 
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L’article 11.6, que permet modificar i exigeix la renovació de les 
opcions sobre la disposició dels preembrions, requereix el 
consentiment de la “dona” o de la “parella progenitora”645. En 
relació a l’autorització de l’ús dels preembrions sobrants per a 
investigació, l’article 15.1. a) només fa referència al consentiment 
escrit de la parella o, en el seu cas, de la dona. No obstant, en 
regular l’autorització de la conservació per aquest fi, l’article 16.1 
es torna a referir al consentiment de la “parella progenitora“ o, en 
el seu cas, de la dona.  
 
Finalment, respecte dels preembrions crioconservats abans de 
l’entrada en vigor de la LTRHA, la DA 1a. exigeix el consentiment 
informat de les “parelles” i, en el seu cas, de les “dones”. La 
referència a les “parelles” comprèn tant a l’home no casat amb la 
mare com a la dona casada amb la mare i que accedeix a les 
TRA en els termes de l’article 7.3 LTRHA. La referència de la DA 
a les dones o a les “parelles” implica, per tant, l’existència d’un 
projecte parental o reproductiu comú en el moment de la 
crioconservació dels preembrions, amb independència de l’origen 
genètic dels preembrions.  

 
Si bé alguns dels preceptes mencionats es refereixen als 
“progenitors”, terme que pressuposa una connexió genètica amb 
els preembrions, d’acord amb el principi de veracitat formal que 
inspira les TRA el rol jurídicament rellevant és el de “pare”, que 
implica una càrrega sociocultural i jurídica absent en el terme 
“progenitor”646.  
 
La rellevància del vincle genètic per tal de consentir sobre la 
disposició dels preembrions és un aspecte poc tractat pels autors 
espanyols, alguns dels quals consideren essencial la desvinculació 
entre filiació i genètica que permeten les TRA, en particular a partir 
de l’admissió de la donació de gàmetes i preembrions en la majoria 

                                                                                                               
també esmentada Llei 7/2003 que regula la investigació amb preembrions 
humans no viables per a la FIVTE a Andalusia exigeix el consentiment informat 
dels “progenitors” com a condició prèvia de la investigació amb preembrions (art. 
3).  

645 Aquesta terminologia més neutra, en tant que no exigeix matrimoni ni 
tampoc l’inici del projecte parental per persones de diferent sexe, era també la 
que utilitzava la DF 1a. de la Llei 45/2003, per la qual es modificà la LTRA, 
respecte dels preembrions que havien estat crioconservats abans de l’entrada en 
vigor de la Llei de 2003. La DF en concret al·ludeix a “Las parejas progenitoras, o 
la mujer en su caso, (...)”.  

646 Vegeu Eleonora LAMM, El elemento volitivo..., cit., i “La custòdia 
d’embrions...”, cit., p. 9.  
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d’ordenaments. Aquest factor permetria prioritzar el consentiment a 
la disposició dels preembrions prestat per les persones que en van 
autoritzar la generació en el marc d’un projecte parental comú, 
amb independència de la seva aportació genètica647.  
 
La línia anterior s’emmarca en una tendència més àmplia, 
desenvolupada sobretot pels autors nord-americans, que 
qüestiona la prevalença que el legislador i sobretot els tribunals 
han vingut atorgant al criteri genètic per a la constitució de noves 
famílies648.  
                                                 

647 En aquesta línia minoritària, a la qual m’adscric, alguns autors 
destaquen que la LTRHA es refereix a la crioconservació en general, sense 
especificar: GUTIÉRREZ, MONJE, cit., a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y 
MONJE BALMASEDA (Coord.), cit., pp. 179, 181-182. La posició contrària té més 
partidaris: vegeu QUESADA GONZÁLEZ, cit., a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y 
MONJE BALMASEDA, cit., p. 368; ALKORTA IDIAKEZ, a “Nuevos límites del derecho a 
procrear”, cit., p. 34; NAVARRO MICHEL, cit., p. 164; DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a LLEDÓ 

YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y MONJE BALMASEDA (Coord.), cit., pp. 37-38. Amb 
anterioritat a la vigència de la LTRHA, en termes similars vegeu Jaime VIDAL 

MARTÍNEZ, “Derechos inherentes en la reproducción asistida”, a BALLESTEROS 
(Coord.), cit., pp. 267-297, a p. 278; FEMENÍA LÓPEZ, 1999, cit., pp. 109, 117-118; 
LLEDÓ YAGÜE, Fecundación artificial..., cit., pp. 91-93. En aquest mateix sentit ja 
s’havia pronunciat el GRUPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO, “Problemas civiles que plantea la inseminación 
artificial y la fecundación in vitro”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 
15.1.1986, Supl. Nº 3: “4.- Supuesto en que el embrión tiene conocidamente 
gametos de sólo uno de los miembros de la pareja.- La sola voluntad de éste es la 
que cuenta en relación con el destino del embrión.” (p. 17).  

648 Aquestes tesis són objecte d’aprofundiment en el capítol següent. 
Amb caràcter general vegeu Giuliana FUSCALDO, “Stored embryos and the value of 
genetic ties”, a Jennifer GUNNING and Helen SZOKE (Eds.), The Regulation of 
Assisted Reproductive Technology, Hampshire, Ashgate, 2003, pp. 177-190, en 
especial p. 182; R. ALTA CHARO, “Biological determinism in legal decision making: 
the parent trap”, 3 Texas Journal of Women and the Law, 265, 1994, p. 272; i 
CAHN, 2009, cit., pp. 201 i ss.: segons l’autora, intentar enquadrar les noves 
formes de família en estructures familiars ja existents, sense adaptar-les, és 
contrari a les noves formes de família i perjudica els drets de pares i fills (p. 203). 
En aquesta mateixa línia, MILLBANK ha criticat “l’essencialisme genètic” de 
legisladors i jutges: Jenni MILLBANK, “Unlikely fissures and uneasy resonances: 
lesbian co-mothers, surrogate parenthood and fathers’ rights”, Feminist Legal 
Studies, Vol. 16, No. 2, 2008, pp. 1-45, a p. 41. Per una crítica a un concepte de 
filiació de base exclusivament genètica, en detriment d’altres formes de filiació 
igualment legítimes, com l’adopció, vegeu BARTHOLET, 1999, cit. 
Per una crítica al “determinisme genètic” en la resolució judicial de les disputes 
sobre els preembrions en el context del divorci, vegeu Linda S. ANDERSON, 2009, 
“Redefining...”, cit., p. 20; I. Glenn COHEN: “The Right Not to Be a Genetic 
Parent?”, Harvard Public Law Working Paper No. 08-31, pp. 101-184, a p. 170 (el 
mateix article es troba publicat a 81 Southern California Law Review 1115, 2008: 
http://ssrn.com/abstract=1116269); Ellen WALDMAN i Marybeth HERALD, “Eyes wide 
shut: erasing women’s experiences from the clinic to the courtroom”, 28 Harvard 
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Atorgar poder de disposició sobre els preembrions a les persones 
que van aportar les seves gàmetes portaria a admetre’n la 
titularitat, la qual cosa és incoherent amb el context de les TRA, on 
la filiació no sempre té un origen genètic i on cada cop cobra més 
importància la noció del “projecte parental”649.  
 
En la legislació espanyola, el recurs al projecte parental s’ha vist 
consolidat per la possibilitat d’establir un vincle jurídic de filiació 
amb persones que no van aportar les seves gàmetes per a la 
pràctica de les TRA, sobretot a partir de l’admissió legal de la 
doble maternitat (art. 7.3 LTRHA). La possibilitat que la dona 
cònjuge de la receptora consenti a la filiació abans del naixement, 
planteja la qüestió de si el seu consentiment resulta necessari per 
autoritzar els possibles destins legals dels preembrions 
crioconservats, en els termes dels articles 11.4 i 11.5 LTRHA i, en 
conseqüència, si aquest consentiment és rellevant a l’hora de 
renovar o modificar algun dels destins prèviament escollits de 
comú acord amb la receptora, en els termes de l’article 11.6 
LTRHA.  
 

                                                                                                               
Journal of Law & Gender 285, 2005, pp. 310 i ss.; Ellen WALDMAN, “The Parent 
Trap: Uncovering the Myth of "Coerced Parenthood" in Frozen Embryo Disputes”, 
53 Amer. U. L. Rev 102, 2004; Sara D. PETERSEN, “Dealing with cryopreserved 
Embryos Upon Divorce: A Contractual Approach Aimed at Preserving Party 
Expectations”, 50 UCLA L. Rev. 1065, 2003, pp. 1090-1091; i Lainie M.C. DILLON, 
“Conundrums with penumbras: the right to privacy encompasses non-gamete 
providers who create preembryos with the intent to become parents”, 78 
Washington Law Review 625, 2003.  

649 A nivell de la UE, el Comitè Director del Consell d’Europa sobre 
Bioètica (CDBI) recomanà que la decisió sobre el destí final dels preembrions 
crioconservats recaigués en les dues persones que van iniciar el projecte 
parental, fins i tot si l’embrió no havia estat creat amb les seves pròpies gàmetes: 
STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, cit., p. 20. L’informe del CAHBI (1989) sobre 
Procreació Humana Assistida, cit., mantenia una tesi similar. El seu principi 8.3 
exigia el consentiment dels dos membres de la parella per decidir el destí dels 
embrions emmagatzemats: “The destination of embryos stored for the use of a 
couple for procreation but not used by them may be decided upon only with the 
consent of both members of the couple”. Tot i que l’informe només permetia la 
fecundació d’embrions amb gàmetes de tercers en casos excepcionals a criteri 
dels Estats Membres (principi 11), en aquests casos s’exigia el consentiment de la 
parella per destinar els embrions a la recerca en aquells Estats Membres on 
estava permesa [principi 17.2 c)]: “the consent of the couple has been given 
according to paragraph 3 of Principle 8 and, if the embryo has resulted from 
fertilisation in vitro using donor’s gametes, their consent shall also be required; 
and (...)”.  
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La manca de referències clares a la procedència de les gàmetes 
en la LTRHA per tal de determinar qui pot decidir el destí dels 
preembrions crioconservats, unida al consentiment a les TRA 
atorgat per les parts amb independència de la seva contribució 
genètica, reforça la noció de “projecte parental” i permet que siguin 
les persones que hi van participar, amb independència de la seva 
connexió genètica amb els preembrions, les que en puguin decidir 
el destí per al cas de circumstàncies hipotètiques.  
 
 
6.2. Tendències en el dret comparat  
 
A l’hora de decidir qui pot consentir a la disposició dels 
preembrions crioconservats en el marc d’una relació, els diferents 
països no segueixen una tendència clara: mentre que alguns 
atorguen prevalença a la contribució genètica als preembrions, 
altres consideren rellevant l’existència d’un projecte parental, amb 
independència del vincle genètic.  
 
En la primera posició trobem països com el Regne Unit, Islàndia i 
els EE.UU.  
 

El paràgraf 6(3) de l’Annex 3 de la Human Fertilisation and 
Embriology Act impedeix tota utilització dels preembrions sense el 
consentiment efectiu de les persones que van aportar les seves 
gàmetes per a crear-los i utilitzar-los d’acord amb una finalitat 
determinada. La HFEA pretén assegurar en tot cas que l’home i 
la dona que van aportar les gàmetes mantenen la seva voluntat 
des de l’inici del tractament fins a la seva implantació a l’úter. 
Aquesta solució constitueix un nou exemple de la preferència que 
la legislació britànica atorga al vincle genètic650.  
 
A Islàndia el Reglament núm. 568/1997 sobre Tècniques de 
Reproducció Assistida, que implementa la Llei 55/1996, de 29 de 
maig, de fecundació artificial, també exigeix el consentiment de 
l’home i la dona que van aportar les gàmetes per a la 
crioconservació i utilització dels preembrions (art. 14). El doble 
consentiment s’exigeix de nou abans de la transferència de 
l’embrió tant a la receptora (hagi o no aportat l’òvul), com al seu 

                                                 
650 La HFEA configura el consentiment com l’element clau per disposar 

del propi material genètic i preservar la integritat corporal. El control sobre el destí 
d’aquest material es configura, per tant, com un interès superior: Ruth DEECH, 
“The Legal Regulation of Infertility Treatment in Britain”, a KATZ, EEKELAAR, 
MACLEAN (Eds.), cit., pp. 165-186, a p. 175; Martin JOHNSON, “A Biomedical 
Perspective on Parenthood”, a BAINHAM, RICHARDS, SCLATER (Ed.), cit., p. 128.  
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marit o parella, sempre que hagi aportat l’esperma (art. 15). La 
solució situa la legislació islandesa entre les que atorguen 
primacia al criteri genètic per determinar la disposició dels 
preembrions.  
 
Malgrat l’escassa regulació en matèria de TRA als EE.UU. i la 
manca de directrius uniformes, la pràctica dels centres evidencia 
que les decisions sobre la disposició dels preembrions 
corresponen a les parts que hi tenen connexió genètica. El primer 
informe legislatiu sobre les TRA recomanava que l’ús dels 
preembrions crioconservats anés precedit d’un acord de les 
persones que havien aportat les seves gàmetes per a crear-los. 
Si els preembrions havien estat creats amb esperma o òvuls de 
donant, l’informe atorgava plena autoritat per a disposar-ne a la 
part que havia aportat les gàmetes, el que en cas de divorci li 
atorgava un poder de vet sobre l’altra part651.  

 
En la segona posició es situen França, Suïssa i Bèlgica.  
 

D’acord amb l’article L 2141-3, 1r., del Code de la santé publique 
sobre assistència mèdica a la procreació, modificat per la Loi 
n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique  (JORF 
7.8.2004), els preembrions fecundats “in vitro” s’han d’haver creat 
amb finalitats procreatives i, com a mínim, amb les gàmetes d’una 
de les dues parts del projecte parental. Les regles sobre el 
consentiment a la disposició dels preembrions prescindeixen de si 
les dues parts hi tenen un vincle genètic, de manera que el seu 
consentiment té el mateix valor amb independència de la 
contribució genètica (art. L 2141-4, 1r. CSP).  
 
L’article 7.1 de la LPMA suïssa requereix que els dos membres 
de la parella prestin el seu consentiment a la reproducció 
assistida per escrit i que el renovin després dels períodes 
estipulats legalment. El consentiment escrit de les dues parts 
també és necessari per a crioconservar els òvuls fecundats (art. 
16). En requerir únicament el consentiment de la parella que 
accedeix a les TRA (“le couple concerné”) i no imposar cap altre 
requisit, com la necessitat de vincle genètic amb els preembrions, 
és suficient l’existència d’un projecte parental tant per 
crioconservar-los com per revocar per escrit el consentiment 
prestat a aquests efectes [art. 16, ap. 1 a) i 3].  
 
A Bélgica, la Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation 
médicalement assistée et à la destination des embryons 

                                                 
651 THE NEW YORK STATE TASK FORCE ON LIFE AND THE LAW (NYSFLL), 

Assisted Reproductive Technologies. Analysis and Recommendations for Public 
Policy, April 1998, pp. 320 i 322.  
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surnuméraires et des gametes (Moniteur belge, 17 Juillet 2007) 
imposa als “actors d’un projecte parental” que impliqui la 
implantació de preembrions supernumeraris el deure de 
determinar-ne el destí en l’acord previ amb el centre, per al cas 
de separació, divorci o desacord irresoluble (art. 13)652. 

 
El quadre següent reflecteix la manca d’un criteri unitari:  

 
 

CRITERI CONSENSUAL* 
 

CRITERI GENÈTIC** 
 

 
França 

(L 2141-4, 1r., CSP) 
 

 
            Regne Unit 

[par. 6(3) Annex 3 HFEA] 
 

 
                Suïssa 

[Art. 16.1 a) LPMA] 

 
                Islàndia 

(Art. 14-16 Reglament 
568/1997) 

 
Bèlgica  

(art. 13 Llei 6.7.2007) 

 
EE.UU.  

(Directrius sense caràcter 
vinculant) 

 
* Consentiment de les parts que van decidir crear els preembrions 
en el marc d’un projecte parental comú, amb independència del 
seu vincle genètic. 
 
** Consentiment de les parts que van aportar les seves gàmetes.  

                                                 
652 Alguns autors han posat de relleu la manca de claredat de la Llei en 

relació als casos de desacord sobre el destí dels embrions, normalment amb 
motiu de la crisi de parella. Si bé l’article 14 estableix que en cas de desacord 
posterior a la signatura de l’acord de disposició els centres han de tenir en compte 
el darrer destí establert de comú acord entre els actors del projecte parental, 
l’article 12 exigeix als centres que prèviament a cada nova implantació d’embrions 
comprovin que concorre el consentiment efectiu d’ambdues parts. Mentre que 
algunes veus dintre del propi Comitè consultiu de Bioètica consideraren extingit 
aquest projecte pel mer desacord sobre el destí dels embrions, altres defensaren 
que un projecte iniciat per dues parts podia ser continuat per una d’elles si ho 
justificaven determinats interessos: DERÈSE, WILLEMS, cit., pp. 312-313. En aquest 
sentit, entre els destins possibles que contempla la Llei belga (donació a recerca, 
donació a altres parelles o destrucció) es troba la possibilitat de crioconservació 
destinada a fer realitat el propi projecte parental en cas de fracàs de la 
implantació o bé de fer realitat un projecte parental posterior (art. 10.1). Aquesta 
darrera possibilitat s’ha de portar a terme dins d’un termini de cinc anys des de 
l’inici de la crioconservació, termini susceptible de reducció o pròrroga en cas de 
circumstàncies excepcionals (art. 17 i 18).  
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La divisió existent encaixa amb el major pes que han atorgat a la 
veritat biològica i a la veritat sòcio-afectiva en l’establiment de 
relacions familiars, respectivament, els sistemes de dret germànic, 
nòrdic i anglosaxons, d’una banda, i els sistemes de dret romà, de 
l’altra.  
 
 
7. La Llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció 
Humana Assistida i la disposició dels preembrions 
després de la ruptura del projecte parental  
 
7.1. Qüestions que planteja l’article 11  
 
Com hem vist en l’apartat 5.1.3. d’aquest capítol, la LTRHA no 
contempla un destí específic per als preembrions per al cas de 
ruptura del projecte parental en vida de les parts; no preveu 
expressament la possibilitat de revocar el consentiment a la seva 
disposició, que n’impediria la utilització fora d’aquest projecte; ni es 
pronuncia sobre el valor dels acords que les parts han pogut 
assolir a l’empara de les opcions de disposició que reconeix 
l’article 11.4 LTRHA. Al silenci legal, especialment rellevant si 
tenim en compte que el 2n. incís de l’article 6.1 LTRHA permet a 
les dones soles accedir a les TRA, segueix, com és lògic, la 
imprevisió de les possibles conseqüències en matèria de filiació de 
la implantació dels preembrions un cop produïda la ruptura.  
 
Analitzats els conflictes sobre la disposició dels preembrions en 
ocasió de la ruptura d’aquest projecte, davant del buit legal existent 
ens podem preguntar si una part, unilateralment, podria deixar 
sense efecte allò acordat amb l’altra durant la vigència del projecte 
parental en els termes de l’article 11.4 LTRHA i, si és el cas, amb 
quins efectes.   
 
 
7.2. Disposició quan les parts van acordar un destí  determinat   
 
El supòsit més controvertit seria aquell en què, fent ús de la 
possibilitat que ofereix l’article 11.4 a) LTRHA, les parts haguessin 
pactat que en cas de ruptura de la parella els preembrions 
s’atribuirien a la dona per a implantació i, un cop produïda la 
ruptura, l’home s’hi oposés. En aquestes circumstàncies, els 
preembrions s’haurien de destinar al fi inicialment previst per les 
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parts o hauria d’operar la norma que, en absència d’acord, remet a 
la destrucció dels preembrions? La primera opció, consistent a 
destinar els preembrions al fi inicialment previst per al cas de 
ruptura (la implantació), planteja dos problemes que la Llei 
espanyola no resol. En primer lloc, ignorem quin valor cal atorgar a 
l’acord previ quan un cop produïda la ruptura l’altra part manifesta 
la seva oposició expressa. En segon lloc, davant del buit legislatiu 
vigent, la implantació podria tenir conseqüències clares en matèria 
de filiació respecte de la part que s’hi oposa i que va aportar les 
seves gàmetes per a la creació dels preembrions durant la 
relació653.  
 
La facultat de revocació unilateral del consentiment a la disposició 
dels preembrions, que la Llei no preveu, no es pot inferir d’una 
interpretació analògica de l’article 3.5 LTRHA, ja que aquest 
precepte només permet a la dona sol·licitar la suspensió de les 
TRA en qualsevol moment anterior a la implantació dels 
preembrions. En aquest cas, com s’ha vist al capítol segon, la 
facultat de revocació es relaciona directament amb la integritat 
corporal de la dona, que com a receptora exclusiva de les 
tècniques no pot ser sotmesa a l’aplicació d’un tractament en 
contra de la seva voluntat.  
 
El segon incís de l'article 11.6 exigeix el consentiment “de la pareja 
progenitora” per a modificar el destí prèviament escollit de mutu 
acord en relació a la disposició dels preembrions. L’exigència de 
modificació de comú acord no exclou la facultat de revocació 
unilateral d’aquest consentiment en qualsevol fase del procediment 
anterior a la implantació, ja que el doble consentiment exigit per a 
modificar el destí es composa de dos consentiments unilaterals 
prestats davant del centre de reproducció assistida654. La norma 

                                                 
653 Per aquest motiu no sorprèn que el ja mencionat document informatiu 

relatiu a la FIV-ICSI (model 13) exigeixi el consentiment de l’exmarit perquè la 
dona separada pugui sol·licitar una nova transferència, ja que del contrari, 
adverteix, els fills serien d’ambdós. Document accessible a:  
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/13.pdf  
(consultat el 31.1.2010).  

654 Aquesta és la posició majoritària dels autors que han comentat el 
contingut de l’article 11 LTRHA. Vegeu DÍAZ MARTÍNEZ: cit., a DÍAZ MARTÍNEZ 

(Coord.), cit., p. 81; i cit., a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y MONJE 

BALMASEDA (Coord.), cit., pp. 37-38. Segons l’autora, l’actual redacció de l’article 
11.6 ha de conduir, en defecte de previsió expressa, a no autoritzar la utilització 
dels preembrions per al fi escollit per la parella quan un dels seus membres fa 
constar de forma expressa la modificació del seu consentiment, com a mínim 
quan hagués aportat el seu material genètic per a la creació dels preembrions. 
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del segon incís de l’article 11.6 s’adreça únicament a modificar el 
consentiment previ. En anar dirigida a autoritzar un nou destí dels 
legalment permesos, variant el consentiment prèviament atorgat de 
mutu acord per la parella, és lògic que exigeixi el consentiment de 
les dues parts. Ara bé, això no impedeix que una part es pugui 
manifestar en contra del fi inicialment previst, de manera que si no 
s’obté el mutu acord per destinar els preembrions a un nou fi, el 
preembrions s’hauran d’acabar destruint un cop finalitzat el termini 
màxim de crioconservació a què remet l'article 11.3 LTRHA (és a 
dir, després que els responsables mèdics considerin que l’edat de 
la receptora desaconsella la implantació). En els casos de dissens 
s’aplica, per tant, la norma per defecte que opera quan les parts no 
van optar per cap dels destins legalment permesos [art. 11.4 d) 
LTRHA].  
 
La facultat implícita de revocació unilateral del consentiment és 
coherent amb el sistema de renovacions consecutives que preveu 
el segon incís l’article 11.6, que requereix l’actualització del 
consentiment prestat per la dona o per la “parella progenitora” en 
relació a la disposició dels preembrions cada dos anys com a 
mínim. D’aquesta manera, quan el consentiment va ser prestat 
pels dos membres de la parella, l’exigència de renovació cada dos 
anys no impedeix que una part unilateralment pugui manifestar 
abans del transcurs d’aquests dos anys la seva disconformitat amb 
el destí inicial. A més, si una de les parts no ratifica el 
consentiment inicialment atorgat de comú acord a la disposició 
dels preembrions durant les dues renovacions consecutives del 
consentiment que exigeix el 2n. incís de l’article 11.6 (és a dir, 
després d’un període de, com a mínim, quatre anys) tindrà lloc la 
revocació tàcita, que impedirà destinar els preembrions al fi 
inicialment previst. En ambdós casos, els preembrions quedaran a 
disposició del centre (art. 11.6, 2n. LTRHA), que els podrà destinar 
“d’acord amb el seu criteri a qualsevol dels fins citats” (art. 11.4 
LTRHA) i, un cop assolit el termini legal màxim de crioconservació, 
els podrà destruir [11.4 d) LTRHA]655.  

                                                                                                               
Ara bé, en cas de preembrions creats amb esperma anònim, la dona podria 
continuar amb el tractament malgrat l’oposició de la seva parella i s’entendria 
revocat el consentiment de la parella als efectes de la filiació. En sentit similar, 
vegeu ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., pp. 33-36; 
NAVARRO MICHEL, cit., pp. 165-166; i LAMM, “La custòdia d’embrions...”, cit., pp. 10-
11 i 14.  

655 Segons alguns autors, quan el centre tingui notícia de la discrepància 
en relació al destí dels preembrions haurà d’informar la CNRHA perquè decideixi 
si confiscar-los o expropiar-los per a utilizació pròpia amb fins de recerca, decidir 
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7.3. Disposició quan les parts no van acordar cap d estí  
 
La LTRHA tampoc dóna resposta als conflictes sobre la disposició 
dels preembrions que poden sorgir un cop produïda la ruptura del 
projecte parental, quan les parts no van escollir cap de les opcions 
que preveu l’article 11.4 i una d’elles s’oposa a la implantació dels 
preembrions creats en el marc d’aquest projecte. En últim terme, 
en aquests casos també operarà la norma de l’article 11.4 d) 
LTRHA, que preveu un destí subsidiari per als preembrions si les 
parts no s’acullen a cap de les opcions legalment permeses. Així, 
si en absència d’acord previ una de les parts revoca el 
consentiment inicialment prestat a la FIVTE, els preembrions 
crioconservats no es podran utilitzar i s’hauran de destruir un cop 
transcorregut el termini legal a què remet el ja transcrit article 11.3.  
 
 
7.4. Valoració de la resposta legal 
 
Davant de la imprecisió legal per resoldre els conflictes que es 
poden plantejar, la interpretació de l’art. 11 LTRHA que s’ha 
suggerit en aquest apartat és la més coherent amb la sistemàtica 
de la Llei vigent. A jutjar pel contingut dels formularis de CI de la 
SEF, també és la solució que apliquen els centres a la pràctica. En 
el fons, la facultat de revocació que s’infereix de la legislació 
espanyola actuaria com el dret de desistiment que es reconeix als 
consumidors en l’àmbit dels contractes de consum [art. 68 a 79 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 
núm. 287, 30.11.2007)] o, per fer un símil amb el sistema de 
separació i divorci a Espanya, amb la possibilitat de les parts de 
posar fi unilateralment al matrimoni (art. 81.2n. i 86 CC).  
 
La solució té raó de ser mentre l’ordenament espanyol no 
contingui, com seria desitjable, una norma que impedeixi 
l’establiment de la filiació que pugui resultar si els preembrions 

                                                                                                               
el fi de la crioconservació o, en el cas de la dona, permetre continuar la 
crioconservació amb fins d’implantació però sense conseqüències en matèria de 
filiació vers la part que no renova el seu consentiment: vegeu MONJE, GUTIÉRREZ, 
cit., a LLEDÓ YAGÜE, OCHOA MARIETA (Dirs.) y MONJE BALMASEDA (Coord.), cit. 
Consultat en versió electrònica, 2008, pp. 16-17 (Id. vlex: VLEX-468276).  
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s’acaben implantant un cop produïda la ruptura del projecte. Ara 
bé, la conseqüència última de l’exercici de la facultat de revocació 
(la destrucció dels preembrions) és especialment qüestionable si 
tenim en compte les circumstàncies particulars que sovint envolten 
els conflictes sobre els preembrions. Aquest aspecte, objecte 
d’anàlisi en el capítol següent, es plasma en la proposta final que 
s’hi formula.  
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CAPÍTOL QUART  
RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL  
I CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS  
 
 
1. Antecedents  
 
Els conflictes sobre la disposició dels preembrions que poden 
sorgir en ocasió de la separació o divorci de les parts que els van 
decidir crear en el marc d’un projecte parental es distingeixen dels 
que, vigent el projecte, enfronten la pròpia parella amb el centre on 
els preembrions es trobaven crioconservats, perquè el personal del 
centre els va destruir injustificadament o els va destinar a fins no 
autoritzats656. 

                                                 
656 A la pràctica, una de les raons que explicaria per què aquests darrers 

conflictes no acostumen a accedir als tribunals és la generalització de la 
contractació d’assegurances de responsabilitat civil per part dels centres de 
crioconservació. Si tenim en compte la possibilitat de perllongar indefinidament 
l’emmagatzematge de gàmetes i preembrions que ofereix la crioconservació, que 
facilita la producció de diferents vicissituds que poden afectar el material 
crioconservat, així com la incertesa i el desconeixement que envolten la definició 
dels riscos possibles i/o previsibles en aquest context, és d’esperar que els 
centres s’assegurin contra aquests riscos. Així, recentment una companyia 
asseguradora contractada per un centre de reproducció assistida britànic pagà a 
una parella £25.000, uns 28.500 €, pels danys derivats de la implantació del seu 
únic preembrió viable a una altra dona, a qui va ser administrada la píndola 
postcoital tan bon punt el centre es va adonar de l’error: “Couple ‘stunned’ after 
IVF mix-up”, BBC News, 2009/06/15:  
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/wales/8100548.stm.  
La qüestió encara té més rellevància si tenim en compte que la contractació d’una 
assegurança per part dels centres que es dediquen a la crioconservació de 
gàmetes i preembrions és obligatòria en alguns països, com és el cas d’Espanya 
(art. 11.7 LTRHA).  
En els pocs casos d’aquest tipus que s’han plantejat als EE.UU., els tribunals 
s’han mostrat reticents a apreciar responsabilitat civil en aquestes circumstàncies, 
ja que consideren inexistent el pressupòsit del “dany”. Un autor proposa 
indemnitzar els danys causats per les negligències que tenen lloc en el curs de la 
FIVTE, a través d’una nova categoria de dany consistent en la “lesió procreativa”: 
vegeu Joshua KLEINFELD, “Tort, Law and In Vitro Fertilization: The Need for Legal 
Recognition of ‘Procreative Injury’”, 115 Yale L.J. 237, 2005, a pp. 241, i 243-244. 
Així, l’inici d’una acció de responsabilitat civil contra el centre podria prosperar en 
diverses situacions en el context de la FIVTE, com quan les gàmetes o els 
preembrions s’han destruït injustificadament o s’han destinat a un fi no autoritzat 
(p.e., per transferència a una dona diferent de la indicada), o quan el fetus ha patit 
danys derivats del procés de fecundació o crioconservació. Entre les poques 
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L’avantatge principal que presenta la crioconservació de 
preembrions, la possibilitat d’implantar-los temps després de la 
seva creació, també n’esdevé el principal inconvenient. El 
transcurs del temps que propicia la tècnica facilita que es 
produeixin canvis de circumstàncies que impedeixen destinar els 
preembrions al fi per al qual van ser creats, que és la implantació 
en el marc del projecte parental. Quan aquest projecte finalitza en 
vida de les parts, normalment en ocasió de la seva separació o 
divorci, el destí dels preembrions pot esdevenir un nou àmbit de 
desacord en el procés matrimonial.  
 
En la majoria dels casos resolts fins ara, un cop produïda la 
ruptura del projecte parental era la dona qui sol·licitava la 
implantació dels preembrions, mentre que l’home s’hi oposava o 
en pretenia la destrucció o la donació amb fins de recerca tot 
invocant un “dret a no ser forçat a procrear”. Ara bé, el conflicte 
també pot sorgir quan l’home o ambdues parts persegueixen la 
utilització dels preembrions amb fins reproductius. En el cas de la 
dona, la utilització dels preembrions amb fins reproductius 
generalment en perseguirà la implantació a ella mateixa, encara 
que també podrà pretendre la implantació a una mare subrogada si 
així ho permet l’ordenament, o bé a una altra dona a partir de la 
donació dels preembrions amb fins reproductius. En el cas de 
l’home, la utilització amb fins reproductius només es podrà assolir, 
en el seu cas, a partir de la implantació a una mare subrogada, a la 
seva nova parella, o a una altra dona a través de la donació dels 
preembrions amb fins reproductius.  
 
En la línia dels grups de casos resolts pel TS dels EE.UU. durant 
els anys seixanta i setanta en matèria d’esterilització forçosa, 
anticoncepció i avortament, els conflictes sobre la disposició dels 

                                                                                                               
accions judicials de responsabilitat civil per la destrucció injustificada de 
preembrions crioconservats que han prosperat destaca el cas Del Zio v. 
Manhattan’s Columbia Presbyterian Medical Center [1978 U.S. Dist. LEXIS 14450 
(S.D. N.Y. 1978)]. En el cas, el matrimoni Del Zio demandà el centre per la 
destrucció inconsentida i injustificada del seu únic preembrió crioconservat, que 
havia estat fecundat amb esperma del marit i òvul de donant anònima. El Tribunal 
del Districte Sud de Nova York estimà la pretensió dels esposos i els concedí una 
indemnització de $50,000, uns 35.000 €, per la restitució del preu satisfet per les 
actuacions mèdiques (danys patrimonials) i pel dany moral derivat de la pèrdua 
del preembrió: vegeu SHEVORY, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., p. 233.  
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preembrions constitueixen un nou grup de casos que té per objecte 
qüestions directament relacionades amb la reproducció. A 
diferència dels primers, els conflictes que ara interessen sorgeixen 
fora del context de la reproducció sexual i ja no enfronten els 
individus que pretenen procrear o evitar la procreació amb l’estat, 
sinó a dos individus que en principi es troben en posició d’igualtat. 
En contrast amb els conflictes sobre embrions ja implantats o 
fetus, que es remunten a la jurisprudència sobre avortament 
iniciada als anys setanta als EE.UU. amb Roe v. Wade, l’objecte 
dels conflictes que ara ens ocupen són embrions “in vitro” encara 
no implantats. En tant que la integritat corporal i la intimitat de la 
dona no es veuen afectades, el seu interès deixa de ser prevalent 
en tot cas657. El caràcter extracorpori dels preembrions redueix, en 
principi, l’asimetria existent entre els interessos de l’home i la dona 
en relació a les seves gàmetes ja fertilitzades658.  
                                                 

657 Només una sentència, del tribunal inferior que resolgué Kass v. Kass, 
ha recorregut a la jurisprudència sobre avortament (Roe v. Wade i Planned 
Parenthood of Missouri v. Danforth) per decidir a favor de la dona que pretenia la 
implantació dels preembrions. El tribunal, basat també en la major contribució de 
la dona al procediment de FIVTE, no trobà cap “raó legal, ètica o lògica perquè la 
FIVTE atorgués drets addicionals al marit”, el dret del qual a evitar la procreació 
“acaba després de la seva participació al programa de FIV” (p. 3). La sentència va 
ser revocada pel tribunal d’apel·lacions de l’estat de Nova York.  

658 Vegeu Mark P. STRASSER, “You Take the Embryos but I Get the 
House (and the Business): Recent Trends in Awards Involving Embryos Upon 
Divorce”, 57 Buff. L. Rev. 1159, 2009, p. 1164:  
http://www.buffalolawreview.org/past_issues/57_4/Strasser%20Web%2057_4.pdf. 
Segons COHEN, la paraula clau en la integritat corporal és la integritat, i un cop 
aquesta s’ha trencat perquè el material biològic no es troba al cos, l’argument 
bàsic per evitar la invasió de la integritat corporal perd la seva raó de ser: “The 
Constitution and the rights not to procreate”, 60 Stanford Law Review 1135, 2008, 
p. 1157. Vegeu també Rebecca BENNETT, “Is Reproduction Women’s Business? 
How Should We Regulate Regarding Stored Embryos, Posthumous Pregnancy, 
Ectogenesis and Male Pregnancy?”, Studies in Ethics, Law, and Technology, Vol. 
2, Issue 3, 2008, pp. 1-19, a pp. 2 i ss. Aquesta tesi ha estat acceptada de forma 
gairebé unànime pels autors. Així, SHELDON, en analitzar el cas Evans, considera 
que el control dels preembrions per part de la dona només estaria justificat si 
existís gestació: SHELDON, “Gender equality...”, pp. 312-313. Vegeu també 
JACKSON, 2001, cit., p. 233; Giuliana FUSCALDO, “Gamete donation: when does 
consent become irrevocable?”, HR Vol. 15, No. 3, 2000, pp. 515-519, p. 516; 
DOUGLAS, 1991, cit., p. 127; David T. OZAR, “The Case Against Thawing Unused 
Frozen Embryos”, 15 Hastings Center Report 4, 1985, p. 8; Maria R. DURANT, 
“Cryopreservation of human embryos: a scientific advance, a judicial dilemma”, 24 
Suffolk University Law Review 707, 1990, pp. 734-735; Naomi R. CAHN, 
“Parenthood, Genes and Gametes: The Family Law and Trusts and Estates 
Perspectives”, 32 The University of Memphis Law Review 563, 2002, p. 592; John 
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Les primeres disputes sobre la disposició dels preembrions en 
ocasió del divorci de les parts van accedir als tribunals nord-
americans a finals dels anys vuitanta, poc després de la 
generalització de la crioconservació de preembrions. El 1992 un 
cas d’aquest grup, Davis v. Davis [842 S.W. 2d 588 (Tenn. 1992)], 
va accedir per primer cop a un Tribunal Suprem estatal.  
 

En el procediment de divorci Mary Sue Davis sol·licità la 
implantació dels preembrions creats amb material genètic dels 
dos membres de la parella, mentre que Junior Davis pretenia que 
seguissin crioconservats. Durant el procés, les parts van 
modificar les seves pretensions en relació als preembrions, 
respecte dels quals la dona perseguia la donació a una parella 
infèrtil i l’home la destrucció. El destí dels preembrions va ser 
l’únic aspecte controvertit durant el litigi. En absència d’acord 
previ, el TS de Tennessee ponderà els drets en conflicte i, en 

                                                                                                               
A. ROBERTSON, “Resolving Disputes Over Frozen Embryos”, 19 Hastings Center 
Report 6, 1989, p. 7; MARTIN & LAGOD, cit., p. 290; Daphne BARAK-EREZ and Ron 
SHAPIRA, “The Delusion of Symmetric Rights”, 19 Oxford Journal of Legal Studies 
297, 1999; LUONGO, cit., pp. 1051-1052; Tamara L. DAVIS, “Protecting the 
cryopreserved embryo”, 57 Tennessee Law Review 507, 1990, p. 526; i ANDREWS, 
cit., pp. 406-407. A Espanya, vegeu Itziar ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos límites del 
derecho a procrear”, cit., pp. 9-61, a p. 51; i Eleonora LAMM, “La custòdia 
d’embrions...”, cit., p. 13.  
Els autors que malgrat el caràcter extracorpori dels preembrions segueixen 
atorgant a la dona un major poder de disposició al respecte són minoria. Vegeu 
Judith DAAR: “Assisted Reproductive Technologies and the Pregnancy Process: 
Developing an Equality Model to Protect Reproductive Liberties”, 25 American 
Journal of Law & Medicine 455, 1999, pp. 464-470; “Panel on Disputes 
Concerning Frozen Embryos”, 8 Texas Journal of Women & the Law, 285, 1999, 
pp. 288-291. Segons l’autora, si concebem l’embaràs i la gestació com un procés, 
sí que resulta aplicable la jurisprudència sobre avortament als conflictes sobre la 
disposició dels preembrions i, per tant, la dona que ho desitja sempre té dret a la 
què li siguin implantats en un període raonable. Del contrari, afirma l’autora, s’està 
discriminant les dones infèrtils. En sentit similar, MACKINNON considera que si Roe 
v. Wade s’hagués resolt en base a la igualtat sexual que deriva de la 14a. 
Esmena de la Constitució nord-americana (“equal protection”) podria servir de 
pauta per decidir els conflictes sobre els preembrions sempre a favor de la dona: 
MACKINNON, 2007, cit., p. 1179. En el mateix sentit, vegeu Christi D. AHNEN, 
“Disputes over frozen embryos: who wins, who loses, and how we decide? An 
analysis of Davis v. Davis, York v. Jones and state statutes affecting reproductive 
choices”, 24 Creighton Law Review 1299, 1991, p. 1321; i Mary FORD, “Evans v 
United Kingdom: What Implications for the Jurisprudence of Pregnancy?”, Human 
Rights Law Review 8:1, 2008, pp. 171-184, a pp. 180 i ss. Segons la darrera, la 
rellevància atorgada a la localització dels preembrions per decidir aquests casos 
perpetua les diferències de gènere. 
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base a un “dret a evitar la procreació”, estimà la pretensió de 
l’home (p. 601).  

 
Des dels anys noranta, nou tribunals superiors de diversos estats 
nord-americans s’han hagut d’enfrontar a conflictes d’aquest tipus 
sense legislació aplicable que els servís d’orientació. La 
controvèrsia associada a aquest grup de casos, en especial pel 
buit normatiu que els envolta i per la naturalesa dels interessos 
enfrontats, ha motivat que alguns hagin accedit a les màximes 
instàncies judicials i que els diferents tribunals hagin emprat 
aproximacions molt diverses a l’hora de resoldre’ls. Fora dels 
EE.UU., el 1996 el TS d’Israel decidí el primer i únic cas resolt fins 
ara en aquell país, i a finals de 2009 el TS d’Irlanda posà punt i 
final, dins l’àmbit nacional, a un dels tres casos plantejats en 
aquesta matèria a Europa, cap d’ells a Espanya. Dels altres dos 
casos europeus, ambdós plantejats davant dels tribunals britànics, 
el 2006 un accedí al TEDH. La gran atenció rebuda per aquest 
grup de casos, sobretot als EE.UU., contrasta amb el total de 
tretze sentències dictades entre 1992 (Davis v. Davis) i finals de 
2009 (Mary Roche v. Thomas Roche) per tribunals d’apel·lacions, 
tribunals suprems estatals i un tribunal supranacional659.  
 
 
2. La generalització dels acords previs sobre la 
disposició dels preembrions  
 
Els conflictes que són objecte d’aquest capítol poden sorgir en 
absència d’acord que prevegi un destí per als preembrions per al 
cas de crisi de parella o bé, com és més habitual a jutjar pels 
casos que han accedit als tribunals, quan les parts van preveure 

                                                 
659 Una cerca avançada realitzada a novembre de 2009 a la base de 

dades LexisNexis indicava que 48 articles publicats en revistes legals nord-
americanes contenien l’expressió “frozen embryo(s)” en el seu títol, i 940 citaven 
el precedent en la matèria, Davis v. Davis. El treball ja citat “The Legal Status of 
the Embryo”, de Lori B. ANDREWS, va ser un dels primers en presentar 
exhaustivament els problemes plantejats per aquests casos i suggerir solucions.  
A Espanya, abans de l’entrada en vigor de la LTRA, diversos autors ja s’havien 
plantejat quin hauria de ser el destí de les gàmetes i dels preembrions en cas de 
circumstàncies sobrevingudes, com la separació o el divorci del parella: LLEDÓ 

YAGÜE, Fecundación artificial..., cit., pp. 90 i ss; MONTÉS PENADÉS, cit., a VV.AA., 
La filiación a finales del siglo XX..., cit., p. 196; i CARCABA FERNÁNDEZ, “Hacia un 
estatuto...”, a VV.AA., La filiación a finales del siglo XX..., cit., pp. 397-398. 
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aquest destí i, un cop té lloc la ruptura, una d’elles s’oposa a què 
es porti a terme.  
 
D’acord amb els formularis estàndard de CI a la FIVTE, 
normalment abans de procedir a la FIVTE amb crioconservació 
dels possibles preembrions sobrants (temps 1), les parts 
consenten al tractament, autoritzen el centre perquè crioconservi 
els possibles preembrions sobrants i n’acorden un destí per al cas 
que sorgeixi alguna circumstància que en el futur n’impedeixi o en 
desaconselli la implantació en el marc del seu projecte parental 
(temps 2)660.  

                                                 
660 Així succeeix a Europa [STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS (CDBI), 

cit., pp. 19-20]; i als EE.UU. En aquest darrer país, un estudi que es va portar a 
terme en 20 centres de reproducció assistida de l’estat de Pensilvània revelà que 
totes les parelles que hi accedien havien d’indicar en els formularis de CI a la 
FIVTE la seva voluntat comuna respecte del destí dels preembrions sobrants: 
WALDMAN, 2000, cit., pp. 924-926. Els centres més prestigiosos dels EE.UU. 
procuren que les parts signin un document (“embryo disposition document”) adjunt 
al CI, en què especifiquen com voldrien que es disposés dels preembrions en cas 
de finalització del tractament: Theresa M. ERICKSON, Megan T. ERICKSON, “What 
happens to embryos when a marriage dissolves? Embryo disposition and divorce”, 
35 William Mitchell Law Review 469, 2009, p. 473.  
A Espanya, la proposta d’incloure “arbres de decisions” en els formularis de CI a 
la FIVTE va ser formulada per primer cop en el 1r. Informe de la CNRHA (1998): 
ABELLÁN, a SÁNCHEZ CARO y ABELLÁN, 2002, cit., p. 33; i SÁNCHEZ-CARO (Dir.), 
ABELLÁN (Autor), 2001, cit., pp. 140 i ss. En l’actualitat, el document tipus de CI a 
la FIVTE de la SEF inclou una clàusula en què les parts autoritzen la 
crioconservació, una altra en què escullen el destí que volen donar als 
preembrions en cas de no poder fer realitat el projecte parental, i un annex per a 
la “variació del destí dels preembrions crioconservats”, en el qual sol·liciten la 
modificació del destí i consenten a un nou destí dels quatre que contempla la Llei. 
D’acord amb la clàusula 9 del document de consentiment a la FIV-ICSI amb 
transferència i congelació embrionària de la SEF (model 8), les parts acorden: 
“Que de no utilizarlos en el futuro para mi/nuestro proyecto reproductivo, el 
destino que deseo/deseamos para los posibles preembriones congelados 
sobrantes es: (marcar lo que proceda) 
- donación con fines reproductivos 
- donación con fines de investigación 
- cese de su conservación sin otra utilización al finalizar el plazo máximo de 
conservación.”.  
Font: http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/08.pdf (consultat el 
31.1.2010).  
En els mateixos termes s’expressa la clàusula 7 del document de consentiment a 
la descongelació i transferència d’embrions propis (model 10) de la SEF: 
http://nuevo.sefertilidad.com/consentimientos/pdf2008/10.pdf  
(consultat el 31.1.2010). 
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Els formularis de CI a la FIVTE que utilitzen la majoria de centres 
a Europa, i especialment als EE.UU., inclouen una clàusula en 
què les parts han de decidir el destí dels possibles preembrions 
sobrants per al cas de circumstàncies sobrevingudes com la seva 
separació o divorci, la mort o incapacitat d’una o d’ambdues, el 
naixement d’altres fills, o la modificació substancial de la seva 
situació econòmica. La llista de contingències s’ha anat estenent 
de forma gradual a gairebé cada situació previsible, com la no 
localització de les parts, el seu desacord, el pas del temps, o 
l’impagament de les taxes de crioconservació.  

 
Malgrat que a la pràctica el CI a la FIVTE i la disposició dels 
preembrions crioconservats té lloc de forma simultània i en un 
mateix document, els seus efectes són diferents. El CI a la FIVTE 
és un acte unilateral i essencialment revocable, que detalla els 
riscos associats al tractament i, per tant, vincula les parts amb el 
centre on s’ha de portar a terme la tècnica. Per contra, l’acord de 
disposició dels preembrions sobrants és un acte d’autovinculació 
entre les parts del projecte parental, pel qual acorden destinar els 
preembrions a un fi específic en cas que sorgeixi una contingència 
determinada, com la ruptura de la parella.  
 
El buit normatiu que envolta aquests conflictes, així com la 
naturalesa certament debatuda del seu objecte (els preembrions), 
ha determinat que l’eficàcia vinculant dels acords que en preveuen 
un destí per al cas de ruptura del projecte parental hagi estat molt 
discutida, en especial pels tribunals nord-americans, els únics que 
fins ara s’han hagut d’enfrontar a la qüestió de la seva validesa661.  
 
En últim terme, la valoració de l’eficàcia jurídica d’aquests acords 
previs resulta especialment controvertida perquè implica jutjar el 
paper de l’autonomia de la voluntat en qüestions tradicionalment 
indisposables com les que afecten les relacions familiars. En el 

                                                 
661 La novetat i incompletesa de les normes que han començat a regular 

els drets i responsabilitats en relació a la crioconservació, ús i disposició dels 
preembrions crioconservats ha motivat que l’ASRM hagi desenvolupat una sèrie 
de directrius per als centres nord-americans de reproducció assistida que 
sol·liciten que les parts que accedeixen a la FIVTE signin acords relatius a la 
disposició de preembrions: ASRM PRACTICE COMMITTEE, 2008 Guidelines for 
gamete and embryo donation, Vol. 90, Supp. 3, Nov. 2008, pp. S30-44, a pp. S40-
41:http://www.asrm.org/Media/Practice/2008_Guidelines_for_gamete.pdf 
(consultat el 7.11.2009).  
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fons, la discussió reprodueix el vell dilema del dret de contractes 
entre les tesis liberals, basades en els postulats individualistes que 
atorguen preferència a l’autonomia privada, i les tesis 
intervencionistes662.  
 
 
3. L’excedent de preembrions crioconservats 
 
La generalització de l’accés a les TRA explica l’augment 
progressiu del nombre de preembrions crioconservats. La major 
eficàcia de l’estimulació ovàrica permet obtenir més òvuls i, per 
tant, generar més preembrions dels que es poden implantar en 
condicions segures663. En els ordenaments que regulen la 
crioconservació, l’acumulació de preembrions és cada cop major 
perquè la legislació només acostuma a limitar el número de 
preembrions que es poden transferir per cicle però no el número 
d’òvuls que es poden fecundar664.  
 
D’altra banda, l’opció cada cop més habitual per la crioconservació 
dels preembrions sobrants de la FIVTE a partir dels propis 
formularis estàndard de CI a la FIVTE determina que moltes 

                                                 
662 Amb caràcter general, vegeu FLUME, cit., en especial pp. 23-41; i 

Michael J. TREBILCOCK, The Limits of Freedom of Contract, Cambridge (MA) and 
London, Harvard University Press, 1993, en especial pp. 146-163. A Espanya, 
vegeu Luis DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial (I. 
Introducción. Teoría del contrato), Madrid, Civitas, 1996, pp. 124 i ss.  

663 Així, un estudi basat en el seguiment dels 17 Centres nacionals per 
l’estudi i conservació d’òvuls i esperma (CECOS) existents a França entre 1986 i 
1998 assenyala que el número mitjà de preembrions obtinguts en cada cicle de 
FIVTE passà dels 1,9 el 1986 als 4,5 el 1999. L’estudi també constata una 
disminució en el número de preembrions transferits en cada implantació, que van 
passar de 2,88 el 1986 a 2,53 el 1999: “Developments in the storage of embryos 
in France...”, cit. 

664 P. e., l’article 3.2 LTRHA limita la transferència de preembrions a un 
màxim de tres per cicle, en la línia de la mesura introduïda per la Llei 45/2003 (art. 
4.2) per tal de combatre la clàusula indeterminada de la LTRA, segons la qual 
s’havien de transferir a l’úter només el número de preembrions “considerat 
científicament com el més adequat per assegurar raonablement l’embaràs”. A 
més, la nova LTRHA promou la crioconservació, en tant que elimina la mesura de 
la Llei 45/2003 que limitava la fecundació a un màxim de tres ovòcits per cicle, 
excepte quan ho impedís la patologia de base dels progenitors (art. 4.3); i manté 
la supressió del període màxim de crioconservació portada a terme per la Llei 
45/2003 (art. 11.3). 
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parelles ajornin indefinidament la decisió sobre el seu destí665. 
Aquesta opció es troba sovint condicionada per la manca 
d’informació subministrada pels centres sobre les possibles 
opcions, o per factors relacionats amb les circumstàncies 
personals de cada parella, com la seva situació familiar i 
econòmica, l’edat, i la concepció que mantenen del preembrió666. 
 
A Espanya, com en la majoria de països on es practica la tècnica, 
no hi ha dades oficials sobre el nombre de preembrions 
crioconservats667. Tot i la disparitat que s’aprecia entre les poques 
dades que s’han fet públiques, s’observa una clara tendència a 
l’alça.  
 

Les úniques xifres més recents disponibles, de caràcter no oficial, 
apunten a què l’any 1998 hi havia 25.000 preembrions, i l’any 
2000 entre 100.000 i 200.000668. A Catalunya, les dades que han 

                                                 
665 L’estudi “Developments in the storage of embryos in France...”, cit., 

posa de relleu que un 17,2% de les parelles tenien preembrions crioconservats 
durant més de cinc anys, i que un 14,4% s’havien manifestat a favor d’allargar el 
període de crioconservació més enllà dels entre 5 i 8 anys que els havien tingut 
crioconservats.  

666 KARPEL, FRYDMAN, FRYDMAN, FLIS-TREVES, FANCHIN, cit., p. S357. A les 
mateixes conclusions arriben LYERLY AD, STEINHAUSER K, NAMEY E, TULSKY JA, 
COOK-DEEGAN R, SUGARMAN J, WALMER D, FADEN R, WALLACH E, “Factors that affect 
infertility patients' decisions about disposition of frozen embryos”, F & S, 2006 Jun; 
85(6):1623-30.   

667 Aquest fenomen s’explica perquè el Govern encara no ha promulgat 
el Reial Decret pel qual s’ha de regular la constitució, organització i funcionament 
d’un Registre d’activitat dels centres i serveis de reproducció assistida. Aquest 
mandat, que es troba en l’article 22 LTRHA i que ja contemplava l’article 22 de la 
Llei 45/2003 per la qual es modificà la LTRA, preveu que aquest Registre reculli el 
número de preembrions crioconservats a cada centre (art. 22.2, 2n. LTRHA).  

668 25.000 preembrions era el nombre a què apuntava el 1r. Informe de la 
CNRHA de 1998. Malgrat que alguns estudis afirmaven que l’any 2003 existien a 
Espanya al voltant de 200.000 preembrions, aquestes dades han estat matisades 
per altres treballs que situen les darreres xifres al voltant dels 100.000 
preembrions. La xifra de 200.000 s’ha extret de Xavier BOSCH, “Spanish 
government approves frozen embryo research”, The Lancet, Vol. 362, Issue 9393, 
October 25, 2003, p. 1385. Cf. amb els 100.000 preembrions a què fa referència 
Juan Ramón LACADENA, “La experimentación con embriones sobrantes en 
España: Un comentario a la Ley 45/2003 que modifica la Ley 35/1988 sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida”, Rev Der Gen H 20/2004, p. 181. Cf. també 
amb els 30.000 preembrions sobrants que afirmava ALKORTA que existien a 
Espanya l’any 2001: vegeu l’entrevista de VILLANUEVA, publicada a El Pais 
d’1.8.2001, cit. 
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aportat alguns centres privats permeten constatar la mateixa 
tendència a l’alça669, com també els informes anuals que elabora 
el registre FIVCAT.NET des de l’any 2001670. Com posa de relleu 
aquest registre, el 2001 existien en els 26 centres declarants 
14.889 preembrions crioconservats, mentre que el 2004 ja n’eren 
28.760671, i 37.876 el 2005672.     

 
La mateixa tendència s’observa a França, Regne Unit, Austràlia i 
EE.UU., entre d’altres països del nostre entorn sòcio-cultural: 
 

A França, en absència d’un registre oficial que informi sobre el 
nombre de preembrions crioconservats, hi ha dades sobre 
l’activitat dels 17 Centres nacionals per l’estudi i conservació 
d’òvuls i esperma (CECOS) que hi havia en aquell país entre 
1986 i 1998. Entre 1992 i 1996 el nombre de preembrions 
crioconservats passà de 9.141 a 17.592. En tant que l’informe no 
aprecia variacions significatives en el número de preembrions 
crioconservats per any (6.476 el 1992 i 6.191 el 1996), ni en el 
nombre mitjà de preembrions crioconservats per parella (4,6 el 
1992 i 4,7 el 1996), els seus autors relacionen directament 

                                                                                                               
En qualsevol cas, les xifres elevades, unides al fet que Espanya té una de les 
legislacions més permissives sobre TRA, podrien explicar per què moltes parelles 
estrangeres vénen a Espanya per sotmetre’s a fecundació “in vitro” amb 
transferència d’embrions prèviament crioconservats i sobrants d’altres processos 
de FIVTE: Mónica L. FERRADO, “Las parejas extranjeras buscan embriones en 
España”, El País, 9.8.2008: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/parejas/extranjeras/buscan/embriones/Es
pana/elpepusoc/20080809elpepisoc_3/Tes    

669 Així, el nombre de preembrions que es mantenien crioconservats a 
l’Institut Universitari Dexeus de Barcelona a 31.12.1996 era de 4.247, xifra 
lleugerament inferior als 4.475 de 1995 però en tot cas clarament superior als 
3.543 de 1994 i als 2.838 de 1993. Entre 1993, any d’inici del programa de 
crioconservació d’embrions en aquest centre, i 1996, se n’havien crioconservat un 
total de 15.439, dels quals un 52,6% s’havien crioconservat en els darrers dos 
anys; el 31,7% hi portaven entre 2 i 5 anys, i el 15,7% restant havia superat els 
cinc anys: BOADA, cit., pp. 17-18.  

670 http://www.gencat.net/salut/depsalut/pdf/fivcat2001.pdf, p. 27.  
671 D’aquests, un 45% havia passat menys de dos anys en estat de 

crioconservació, el 34,3 % n’havia passat de dos a cinc, i el 20,7% més de cinc:  

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/fivcat2004.pdf (p. 26).  
672 En aquest sentit, vegeu el darrer informe publicat, que analitza les 

dades de 29 centres catalans:  
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1934/fivcat2005.pdf (p. 14). Cal 
tenir present el caràcter parcial d’aquestes dades, ja que d’acord amb les xifres 
fetes públiques pel MSC el 2003, les darreres disponibles, aleshores ja hi havia a 
Catalunya un total de 41 centres entre públics i privats.  
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l’augment en el número de preembrions crioconservats amb 
l’efecte acumulatiu al llarg dels anys, fomentat per la derogada 
Llei sobre bioètica de 1994, que autoritzava però no obligava a la 
destrucció dels preembrions que portaven crioconservats més de 
cinc anys a la seva entrada en vigor673.  
 
Al Regne Unit, segons la Human Fertilisation and Embriology 
Authority, a 31 de març de 2004 hi havia 117.500 preembrions 
crioconservats als centres del Regne Unit674. Per la seva banda, 
fonts no oficials apuntaven a què entre 1990 i 2003 s’havien 
acumulat 250.000 preembrions al Regne Unit675.  
 
Austràlia, pionera en la crioconservació de preembrions, és dels 
pocs països que aporta xifres oficials i les actualitza amb certa 
regularitat. Segons les darreres dades publicades, a 31 de 
desembre de 2003 hi havia als centres australians 104.917 
preembrions crioconservats676, xifra considerablement superior 
als 81.627 de l’any 2001677.  

                                                 
673 “Developments in the storage of embryos in France...”, cit. En centrar-

se en els 17 CECOS, l’estudi exclou el sector privat, al qual també resultava 
d’aplicació la legislació francesa sobre bioètica.  

674 Informació extreta de BONET i PARDO SÁENZ, cit., p. 31, nota 10, a 
partir de la informació subministrada per la pròpia Human Fertilisation and 
Embriology Authority.   

675 TEMPLETON S-K, “Spare Embryos ‘should be donated to infertile 
couples”, Sunday Herald 2003 ( 21 Sept.).  

676 WATERS A-M, DEAN JH & SULLIVAN EA 2006, Assisted reproduction 
technology in Australia and New Zealand 2003, AIHW Cat. No. PER 31. Sydney: 
AIHW National Perinatal Statistics Unit (Assisted Reproduction Technology Series 
No. 9), pp. 1-68, a p. 27. Els informes anuals es troben disponibles on-line al web 
de la institució, pertanyent a la University of New South Wales: 
http://www.npsu.unsw.edu.au/NPSUweb.nsf/resources/ART_2003-
04/$file/ART9+report.pdf  
(consultat el 23.8.2008).  
La taula 9 (p. 33) del citat informe mostra l’evolució clarament ascendent del 
número de preembrions crioconservats a Austràlia entre 1994 i 2003: 22.280 
(1994); 30.475 (1995); 41.662 (1996); 46.322 (1997); 56.136 (1998); 65.518 
(1999); 71.176 (2000); 81.627 (2001); 92.541 (2002); i 104.830 (2003).  

677 Com adverteix l’informe (p. 20), aquesta era la xifra estimada 
d’embrions crioconservats en aquell país a 31 de desembre de 2001, segons les 
dades aportades per 31 centres de FIV: DEAN JH and SULLIVAN EA 2003, Assisted 
conception Australia and New Zealand 2000 and 2001. AIHW Cat. No. PER 22. 
Sydney: Australian Institute of Health and Welfare National Perinatal Statistics 
Unit (Assisted Conception Series No. 7), pp. 1-61. Disponible a: 
http://www.npsu.unsw.edu.au/NPSUweb.nsf/resources/ART_2000-02/$file/ac7.pdf 
(consultat el 23.8.2008).  
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Als EE.UU., el primer i pel moment únic recompte nacional 
estimava que a 11 d’abril de 2002 existien 396.526 preembrions 
crioconservats en el 85% dels centres de reproducció assistida 
del país678, la qual cosa representa una taxa d’acumulació anual 
del 18,8%679. De tots els cicles de TRA iniciats en aquell país 
l’any 2006, un 16% es van portar a terme amb preembrions que 
havien estat crioconservats680. Les dades més recents estimen 
que el nombre de preembrions crioconservats en aquell país ja 
pot superar els 500.000681.  

 
 
 
 

                                                 
678 Segons estimacions del propi estudi, en les aproximadament 58 

clíniques que no van respondre a l’enquesta hi havia un total de 51.753 embrions 
crioconservats. Vegeu David I. HOFFMAN, Gail L. ZELLMAN, C. Christine FAIR, Jacob 
F. MAYER, Joyce G. ZEITZ, William E. GIBBONS, and Thomas G. TURNER, Jr., 
“Cryopreserved embryos in the United States and their availability for research”, F 
& S, Vol. 79, No. 5, May 2003, pp. 1063-1069. Vegeu, en especial, la taula 1 (p. 
1.066). Disponible a:  
http://www.asrm.org/Professionals/Fertility&Sterility/cryoembryos_may2003.pdf.  
L’estudi es basa en dades recollides per la SART i la RAND, un centre privat de 
recerca i anàlisi sense ànim de lucre. Les dades es van publicar conjuntament 
amb els CDC, en compliment del que disposa la Fertility Clinic Success Rate and 
Certification Act (1992). La mostra final comprèn un total de 340 centres, exclosos 
els 90 que no van respondre a l’enquesta principal i els que no recorrien a la 
tècnica de la crioconservació. El butlletí de la pròpia RAND apunta a la mateixa 
xifra: RAND LAW AND HEALTH, How Many Frozen Human Embryos are Available for 
Research?, 2003: http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9038/RB9038.pdf 
(consultat el 10.9.2008).  

679 Jill R. GORNY, “The Fate of Surplus Cryopreserved Embryos: What is 
the Superior Alternative for their Disposition?”, 37 Suffolk U.L.Rev. 459, 2004.  

680 CDC, 2006 ART Report: Section 3 – ART Cycles Using Frozen 
Nondonor Embryos: http://www.cdc.gov/art/art2006/section3.htm  

(consultat el 7.11.2009).  
681 Ivanhoe NEWSWIRE, “Unused Embryo Dilemma”, USA Today – 

Consumer Health News, 12.8.2008:  
http://www.healthscout.com/news/68/8020334/main.html#cont 
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4. Taxes de divorci  
 
L’augment en el nombre de preembrions crioconservats en els 
països occidentals coincideix amb el manteniment d’unes taxes de 
divorci elevades. D’acord amb les darreres dades fetes públiques 
per l’institut d’estadística de la Comissió Europea (EUROSTAT), 
entre 2000 i 2005 la taxa bruta de divorci a la UE va passar dels 
1,8 als 2 divorcis per mil habitants682. 

 
D’acord amb dades de l’EUROSTAT i de l’institut d’estadística del 
govern federal nord-americà, l’U.S. CENSUS BUREAU, a partir dels 
anys noranta la taxa de divorci als EE.UU. se situa al voltant del 
50%683. En comparació amb la de la UE, aquesta major taxa de 

                                                 
682 Per països, el 2007 la taxa estava encapçalada pels 3 divorcis per 

cada mil habitants de la República Txeca, els 2,9 de Bèlgica i els 2,8 de 
Liechtenstein i Estònia. La taxa de divorci a França era del 2,2 (2006), i del 2,6 al 
Regne Unit (2005). Aquestes xifres contrasten amb les de països de tradició 
catòlica com Itàlia o Irlanda, en què la taxa de divorci era del 0,8 el 2007 i el 2005, 
respectivament. A Espanya, el 2005 la taxa provisional era d’1,7 per mil habitants, 
ja que encara no s’havia pogut observar l’impacte de la Llei 15/2005 en el nombre 
total de divorcis. En qualsevol cas, la xifra implicava un increment substancial 
respecte dels 0,9 divorcis per mil habitants de l’any 2000. Les darreres dades es 
van publicar al web de l’EUROSTAT el 14.7.2008:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=port
al&_schema=PORTAL&p_product_code=TPS00013  
En la majoria de països de la UE la progressió de la taxa de divorci per anys és 
ascendent. Quan això no succeeix ens podem plantejar quina incidència tenen 
fenòmens com el nombre d’habitants en una època determinada, la nupcialitat 
durant aquelles dates o certes mesures legislatives. Com adverteix la pròpia 
pàgina de l’EUROSTAT, cal tenir en compte la impossibilitat d’aportar dades del 
tot concloents en aquesta matèria. Les xifres corresponen a la taxa anual de 
divorci d’una generació hipotètica subjecta a cada moment a factors determinats, 
com la durada del matrimoni, l’edat de les parts, o si es tracta del seu primer 
matrimoni. Al respecte, vegeu també: Scott M. STANLEY, “What really is the divorce 
rate?”, revisat per darrer cop el 8.3.2007:  
http://www.prepinc.com/main/docs/What%20Really%20is%20the%20Divorce%20
Rate%208-3-2007.pdf (consultat el 10.9.2008) 
El web del Ministeri d’Igualtat constata una evolució similar en divorcis per cada 
100 matrimonis i divorcis per mil habitants entre 1991 i 2001 (font: INE): 
http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/W791.XLS.  

683 Segons les darreres dades disponibles, el 2005 el 48% dels 
matrimonis nord-americans van acabar en divorci. Les dades s’han extret de 
l’estadística sobre matrimonis a la UE, publicada el 14.7.2008 al web de 
l’EUROSTAT, i del document “Marriages and Divorces – Number and Rate by 
State: 1990 to 2005”, accessible des de la pàgina oficial de l’U.S. CENSUS BUREAU: 
http://www.census.gov/.  
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divorci es pot explicar pel major índex de nupcialitat que es registra 
als EE.UU.684.  
 

Amb tot, el nombre de ruptures matrimonials als EE.UU. en 
l’actualitat és inferior al d’altres èpoques, ja que la taxa bruta de 
divorci en una població entre 15 i 64 anys va ser del 5,4 l’any 
2005 enfront del 7,2 del 1990685, i a partir dels anys vuitanta es 
constata una certa estabilització i descens del nombre de divorcis 
respecte dels anys seixanta686.  

 
Fora de la UE i dels EE.UU., Canadà i Japó també registren una 
taxa de divorci elevada. Entre 1990 i 2003 el primer passà de 42 a 
48 divorcis per cada 100 matrimonis; i entre 1990 i 2005 el segon 
passà del 22 al 37%687. 
 
L’augment progressiu i generalitzat en el nombre de preembrions 
crioconservats i les elevades taxes de divorci que registren la 
majoria de països occidentals evidencien la necessitat d’una 
resposta legislativa als conflictes sobre els preembrions. Si bé fins 
ara els tribunals han resolt pocs casos d’aquest tipus, les llacunes 
normatives en la majoria de legislacions i la diversitat de criteris 
judicials emprats per a integrar-les generen inseguretat jurídica a 
les parts que van decidir crioconservar preembrions en el marc 
d’un projecte parental comú i als centres, que són els que en últim 
terme han de destinar-los a un fi o a un altre.  
                                                 

684 Així, si l’any 2000 es van celebrar a la UE 5,18 matrimonis per mil 
habitants i 4,88 l’any 2005, als EE.UU. se’n van celebrar 8,3 i 7,5, respectivament. 
Les dades s’han extret de l’estadística sobre matrimonis a la UE, publicada el 
14.7.2008 al web de l’EUROSTAT, i del document de l’U.S. CENSUS BUREAU 

“Marriages and Divorces...”, cit. 
685 Vegeu també NAT’L CTR. FOR HEALTH STATISTICS, U.S. DEP’T OF HEALTH 

& HUMAN SERVS., Births, Marriages, Divorces and Deaths: Provisional Data for 
September 2001, NAT’L VITAL STAT. REP., May 24, 2002, p. 1. Les xifres es poden 
consultar on-line a: http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr50/nvsr50_08.pdf 
Cal assenyalar que les estadístiques del Departament de Sanitat els EE.UU. no 
distingeixen els divorcis de les nul·litats. No obstant, les darreres són més aviat 
escasses, com posa de relleu Solangel MALDONADO: “Beyond Economic 
Fatherhood: Encouraging Divorced Fathers to Parent”, University of Pennsylvania 
Law Review, Vol. 153, Num. 3, Jan. 2005, pp. 921-1009, a p. 924.  

686 Ira MARK ELLMAN, “Divorce in the United States”, a KATZ, EEKELAAR, 
MACLEAN (Eds.), cit., pp. 341-362.  

 687 “Families and Work in Transition in 12 countries, 1980-2001”, Monthly 
Labor Review, September 2003. Document accessible a través de la pàgina oficial 
de l’ U.S. CENSUS BUREAU.  
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5. Possible incidència de la infertilitat i l’accés  a les 
tècniques de reproducció assistida en les crisis de  
parella  
 
En l’actualitat es desconeix la incidència de les crisis matrimonials 
o altres circumstàncies sobrevingudes en les parelles amb 
preembrions crioconservats688. Es desconeix també si existeix una 
connexió entre infertilitat i crisi de parella, tot i que diversos estudis 
destaquen la influència dels estats depressius associats a la 
infertilitat i al seu tractament en les relacions personals689. Aquesta 
possible relació és més evident quan la tècnica emprada és la 
FIVTE, ja que la seva taxa d’èxit és inferior a la d’altres TRA. La 
frustració que pot generar no assolir un embaràs després de 
diversos cicles de tractament pot actuar com un factor 
desestabilitzador de la relació690.  

                                                 
688 L’únic estudi que consta fins la data (“Developments in the storage of 

embryos in France...”, cit.) és poc concloent. L’estudi apuntava a què un 0,8% de 
les parelles que havien crioconservats els seus preembrions s’havien separat o 
divorciat, i en un 0,7% dels casos un o ambdós membres havien mort.  

689 L’estrès associat a la infertilitat pot ocasionar disfuncions o, fins i tot, 
la dissolució de la relació de parella: SCOTT, GIBBS, KARLAN, HANEY (Eds.), cit., p. 
725; i Mark C. HAUT, “Divorce and Disposition of Frozen Embryos”, 28 Hofstra Law 
Review 493, 1999. Sense qüestionar el repte que la infertilitat pot comportar en la 
relació i la necessitat que l’assessorament psicològic formi part dels tractaments 
contra la mateixa, els pocs estudis en la matèria no constaten una taxa més 
elevada de divorci en aquests casos: Lori B. ANDREWS, Lisa DOUGLASS, 
“Alternative reproduction (Symposium on biomedical technology and health care: 
social and conceptual transformations)”, 65 Southern California Law Review 623, 
1991, p. 630. La majoria d’estudis sobre el tema simplement apunten a la major 
incidència dels estats depressius en les persones infèrtils pendents d’accés a 
FIVTE, en especial després de diversos cicles sense aconseguir un embaràs: 
Brennan D. PETERSON, Christopher R. NEWTON, Karen H. ROSEN, Gary E. SKAGGS, 
“The relationship between coping and depression in men and women referred for 
in vitro fertilization”, F & S, 2006; 85:802– 4; Miriam D. MAZOR, “Emotional 
Reactions to Infertility”, a ALPERN, cit., 1992, pp. 32-38, a pp. 32-33 i 37; i TARKAN, 
cit. 

 690 PAZ, cit., pp. 221 i ss. D’acord amb això, no sorprèn que els 
formularis de CI de la SEF a la FIVTE o microinjecció espermàtica (FIV-ICSI) amb 
transferència embrionària i congelació de preembrions, als quals s’ha fet 
referència en el capítol segon, informin dels riscos psicològics del tractament tant 
per a l’home com per la dona i, fins i tot, “de la possibilitat que sorgeixin dificultats 
en la relació de parella”.  
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En la majoria de conflictes sobre la disposició dels preembrions en 
ocasió de la separació o divorci que s’han plantejat fins ara sorprèn 
la proximitat temporal entre la prestació del consentiment a la 
FIVTE o la realització efectiva del tractament, i el moment en què 
sorgeix la crisi de parella. Ara bé, a més de poc representativa 
atesos els pocs casos que han accedit als tribunals, la mostra és 
poc concloent, ja que només es basa en els casos que s’han litigat, 
que són els únics de què tenim constància.  
 

A Davis v. Davis (Tenn. 1992) van transcórrer dos mesos entre el 
darrer cicle intentat de FIVTE i la interposició de demanda de 
divorci per part del marit; a Kass v. Kass (N.Y. 1998) va 
transcórrer poc més d’un mes fins que la dona instà el divorci; 
tant a J.B. v. M.B. (N.J. 2001) com a Litowitz v. Litowitz (Wash. 
2002) el divorci s’instà poc després del naixement d’un fill a 
resultes de la FIVTE; a In Re the Marriage of Todd P. Ginestra 
and Margaret K. Hale (No. 99D13037) la parella se separà quatre 
mesos després que els preembrions s’implantessin a la dona 
sense èxit; a Roman v. Roman (Tex. App. 2006) el tractament ni 
tan sols es va arribar a portar a terme, ja que el marit es va 
oposar a seguir endavant un mes després de prestar el seu 
consentiment, i instà el divorci vuit mesos després; a Dahl v. 
Angle (Or. App. 2008), la parella es va decidir divorciar poc 
després (“soon after”, p. 836) de diversos intents infructuosos de 
FIVTE; i a Karmasu v. Karmasu (Ohio App. 2009) la parella es 
separà quatre mesos després de signar l’acord de 
crioconservació amb el centre i només dos mesos després de 
casar-se, sense que hi hagi constància de si es va arribar a portar 
a terme algun intent de FIVTE691. En el cas resolt pel TS d’Israel, 
Nahmani v. Nahmani (CFH 2401/95, [1995-6] IsrLR 1), si bé no 
consten les dates exactes sembla que la ruptura de la relació va 
ser molt propera a la crioconservació dels preembrions, ja que 
segons la sentència es produí just abans que el centre de 
reproducció assistida nord-americà pogués trobar la candidata a 
mare subrogada (p. 8). A Europa, Evans v. The U.K. (JUR 
2007\101309) també exemplifica aquesta tendència, ja que 
l’home posà fi a la relació sis mesos després de la fertilització 
dels òvuls. Al seu homòleg britànic, Hadley v. Midland Fertility 

                                                 
691 A.Z. v. B.Z. (Mass. 2000) és el cas en què transcorregué un període 

més llarg (quatre anys) entre l’inici de la FIVTE i la interposició de la demanda de 
divorci pel marit. A In re Marriage of Witten (Iowa 2003) només consta que el marit 
interposà demanda de divorci l’abril de 2002 però no figuren les dates concretes 
en què la parella accedí al tractament. 
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Services Ltd ([2003] EWHC 2161), van transcórrer vuit mesos 
entre la darrera transferència embrionària i la separació de la 
parella; i al cas irlandès, Mary Roche v. Thomas Roche (Appeal 
No: 469/2006, 59/2007), la crisi matrimonial es manifestà gairebé 
de forma coetània al naixement d’una nena a resultes de la 
implantació a la dona de tres preembrions, i de la crioconservació 
dels tres restants.  

 
 

6. Conflictes sobre la disposició dels preembrions i 
procediment matrimonial  
 
Els litigis sobre els preembrions en ocasió de la separació o divorci 
s’acostumen a originar quan una de les parts del procediment 
matrimonial sol·licita en el mateix procediment una ordre judicial 
per tal que els preembrions es destinin a un fi determinat692. 
Davant la dificultat d’assolir un acord amb l’altra part, la resolució 
d’aquest conflicte d’interessos normalment es remet a un 
procediment sumari autònom del matrimonial. En menys ocasions, 
una de les parts sol·licita una ordre judicial de disposició dels 
preembrions un cop dictada la sentència de separació o divorci.  
 
A Espanya, on els tribunals encara no s’han hagut d’enfrontar a 
cap conflicte d’aquest tipus, res impediria que una part sol·licités 
alguna mesura en relació als preembrions en el procediment 
especial matrimonial i de menors regulat en els articles 769 i ss. 
LEC. Ara bé, l’exclusivitat competencial impedeix acumular accions 
inconnexes o resoldre qüestions diferents de les explicitades693. 

                                                 
692 Dels casos resolts fins ara, Evans v. The U.K. és l’únic que enfrontava 

una parella no casada. En el cas, un cop produïda “de facto” la ruptura de la 
relació, l’home revocà el seu consentiment a la implantació dels preembrions i en 
sol·licità la destrucció al centre de reproducció assistida. La dona s’hi oposà 
al·legant que constituïen la seva “darrera oportunitat de tenir un fill genètic”.  

693 Pascual ORTUÑO MUÑOZ, “Comentario al artículo 769 LEC”, a Miguel 
Ángel FERNÁNDEZ BALLESTEROS, José María RIFÁ SOLER y José Francisco VALLS 

GOMBAU (Coords.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Tomo III: 
artículo 556 al 827), Barcelona, Atelier, 2000, p. 3.529: les atribucions de l’article 
769 generen determinats problemes en ordre a l’acumulació d’accions, ja que els 
jutjats que tenen competencia exclusiva i excloent no en poden conèixer i 
l’acumulació no és viable, mentre que en els jutjats civils no especialitzats sí que 
ho és. L’autor cita la STS, 1a., de 8.3.1993 (RJ 1993/2048), segons la qual “Los 
Juzgados de Familia, (…) tienen atribuida una competencia objetiva 
perfectamente delimitada y restrictiva. Su potestad jurisdiccional, que es exclusiva 



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 360 

 
 
Per tant, caldria iniciar un nou procediment autònom del 
matrimonial, dirigit a determinar la disposició dels preembrions. A 
aquest mateix procediment es podrien acollir les parelles no 
casades en cas de conflicte sobre la disposició dels preembrions 
en el moment de la ruptura de la convivència.  

 
Pel que fa al procediment a seguir, les opcions disponibles són 
dues: els tràmits del judici ordinari (art. 249 LEC) i els del verbal 
(art. 250 LEC). Atesa la naturalesa especial del propi objecte del 
conflicte (els preembrions), el més aconsellable seria recórrer al 
judici ordinari, ja que la formulació àmplia de l’article 249.2 LEC 
remet a aquest procediment per a “las demandas cuya cuantía 
exceda de quinientas mil pesetas y aquéllas cuyo interés 
económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo 
relativo.”.  
 
 
7. Teories per a la resolució dels conflictes sobre  la 
disposició dels preembrions 
 
7.1. Plantejament  

 
“(...) Però el que avui són interessos comuns,  

demà es poden convertir en contraris.  
En aquest cas, la part l’interès de la qual ha estat modificat  

desitjarà la ruptura del contracte,  
mentre que l’altra conservarà el mateix interès en l’execució. (...)” 

 
Rudolf VON IHERING, El fin el el derecho, Madrid, B. Rodríguez Serra  

           [19--?], trad. de Leonardo Rodríguez, Pamplona, Analecta, ed. 2005, p. 49. 
  

 

                                                                                                               
y excluyente en las localidades donde funcionen, solamente abarca las 
actuaciones previstas en los Títulos IV (arts. 42 a 107) y VIII (arts. 154 a 180) del 
Libro Primero del Código Civil y aquellas otras cuestiones que en materia de 
derecho de la familia le sean atribuidas por leyes. Por tanto la exclusividad es de 
proyección negativa en cuanto no puede comprender otras cuestiones que las 
explicitadas (…) y, entre ellas, la referente al enjuiciamiento de la indemnización 
por convivencia que se postula y viene a ser la cuestión nuclear de esta casación, 
respecto a la cual carecen de competencia objetiva, por no haberse dictado 
norma posterior alguna que se le atribuya.” (FJ 1r.).  
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Els conflictes sobre la disposició dels preembrions poden sorgir 
quan les parts no van fer ús de la seva autonomia de la voluntat i 
no en van preveure un destí durant la relació, o bé quan sí que en 
van fer ús, ja en el mateix moment d’accedir a la FIVTE i, per tant, 
abans de crioconservar els preembrions, ja en un moment 
posterior. En ambdós casos es planteja la qüestió de l’eficàcia 
vinculant de la decisió presa en un temps 1, quan pel canvi de 
circumstàncies produït en un temps 2 (normalment, la fi del 
projecte parental en ocasió de la separació o divorci de la parella) 
els interessos de les parts es converteixen en incompatibles694.  
 
El supòsit típic es dóna quan una parella accedeix al tractament de 
FIVTE amb aportació de les seves pròpies gàmetes. Normalment, 
alguns dels preembrions creats s’implanten a la dona, sense que 
s’assoleixi un embaràs, i la resta són crioconservats. Un cop té lloc 
la ruptura de la parella ens plantegem si la dona pot aconseguir la 
implantació dels preembrions encara que la seva exparella s’hi 
oposi; si l’exparella s’hi podria oposar encara que les parts 
haguessin acordat que els preembrions s’implantarien a la dona en 
cas de ruptura del projecte parental; quines conseqüències legals 
ha de tenir la implantació dels preembrions amb l’oposició 
expressa d’una de les parts que aportà les seves gàmetes; i si els 
ordenaments poden garantir que en aquests casos no s’establirà la 
filiació entre l’exparella i el nen que pugui néixer.  
 

                                                 
694 La qüestió de les preferències incompatibles entre els “jos” separats 

d’una mateixa persona s’ha tractat des de la psicologia i des de l’anàlisi 
econòmica del dret: entre d’altres, Emily PRONIN & Lee ROSS, “Temporal 
Differences in Trait Self-Ascription: When the Self is Seen as an Other”, 90 J. 
Personality & Soc. Psychol. 2006; i Russell B. KOROBKIN, Thomas S. ULEN, “Law 
and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and 
Economics”, 88 California Law Review 1051, 2000, pp. 1120-1124. En relació als 
acords sobre la disposició dels preembrions, la qüestió ha estat analitzada 
recentment amb detall per COHEN, “The Constitution...”, cit., pp. 1192-1193; i 
BLUMENTHAL, 2005, cit., p. 179; i 2007, cit., p. 7. Abans, vegeu John A. 
ROBERTSON: “’Paying the Alligator’: Precommitment in Law, Bioethics, and 
Constitutions”, 81 Tex. L. Rev. 1729, 2003, pp. 1734-1737; i “Precommitment 
Issues in Bioethics”, 81 Tex. L. Rev. 1849, 2003, p. 1872 (“Symposium: 
Precommitment Theory in Bioethics and Constitutional Law: Introduction”). Vegeu 
també Carl H. COLEMAN, cit., p. 92; David M. VUKADINOVICH, “Assisted 
Reproductive Technology Law. Obtaining Informed Consent for the Commercial 
Cryopreservation of Embryos”, The Journal of Legal Medicine, 21: 67-78, 2000, 
pp. 70 i 77.    
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L’escassa regulació i la jurisprudència poc uniforme que en resulta 
expliquen l’heterogeneïtat de les propostes de solució dels 
conflictes sobre la disposició dels preembrions crioconservats que 
s’han formulat des de finals dels anys vuitanta i principis dels 
noranta.  
 
En les pàgines següents presento les diferents teories que es 
poden utilitzar per donar una resposta a aquestes disputes. A 
efectes pràctics, aquestes teories es divideixen en dos grans 
grups, segons considerin vinculant la voluntat de les parts en un 
temps 1, o bé atorguin rellevància al canvi de circumstàncies 
produït en un temps 2 i, per tant, acabin considerant prevalent 
l’interès de la part que s’oposa al destí inicial un cop produïda la 
separació o el divorci. Un tercer grup recull les teories que, des 
d’una perspectiva de gènere, prescindeixen d’aquests criteris i, en 
el seu lloc, atorguen la disposició dels preembrions a una de les 
parts en funció de la major o menor contribució a la seva creació, o 
en funció de les seves oportunitats per tenir fills genètics. 
Exposades les diferents teories per resoldre aquests conflictes, es 
presenten les solucions que hi han donat els tribunals. L’anàlisi de 
les implicacions dels casos resolts fins ara, junt amb algunes de 
les teories suggerides per fer-hi front, condueixen a formular una 
proposta de resolució en la part final del treball.  
 
 
7.2. Teories que atorguen prevalença a la voluntat comuna de 
les parts durant la relació  
 

7.2.1. La teoria contractual  
 
El recurs a l’autonomia privada en l’àmbit de les relacions familiars 
va començar a ser qüestionat als EE.UU, amb la impugnació dels 
primers contractes de maternitat subrogada i dels acords 
prematrimonials695.  

                                                 
695 Em referiré als primers en analitzar les tesis que atorguen preferència 

al consentiment mutu i contemporani. De moment, em remeto a allò exposat en 
els capítols primer i segon i al treball de Marjorie SHULTZ, 1990, cit., p. 350.  
Per una aproximació als segons vegeu el treball d’Ian SMITH, “The Law and 
Economics of Marriage Contracts”, Journal of Economic Surveys Vol. 17, No. 2, 
2003, pp. 201-225, pp. 203-204. Als EE.UU. l’ús dels acords prematrimonials s’ha 
multiplicat per cinc en 20 anys i s’estima que hi recorren un 20% dels segons 
matrimonis: Donna BECK WEAVER, “The Collaborative Law Process for Prenuptial 
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Des de principis dels anys noranta, els litigis sobre la disposició 
dels preembrions ofereixen una nova oportunitat per analitzar 
l’abast de l’autonomia privada en l’àmbit de les relacions familiars. 
Normalment aquests conflictes sorgeixen quan una de les parts del 
projecte parental sol·licita l’execució o la invalidesa d’un acord 
previ en el qual ambdues es comprometien a destinar els 
preembrions a un fi determinat en cas que sorgís la contingència 
prevista en l’acord. Aquests acords normalment formen part dels 
documents de CI a la FIVTE, que al seu torn actuen com una 
directiva o document de voluntats anticipades entre la clínica i les 
parts. En ambdós casos, ens trobem davant d’instruments a través 
dels quals les parts es vinculen entre elles o amb el centre per un 
moment futur696.  
 

                                                                                                               
Agreements”, 4 Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 337, 2004, p. 337; i 
WEISBERG, APPLETON, cit., pp. 135-137. Fins a mitjans dels anys setanta la majoria 
de tribunals nord-americans consideraven contraris a l’ordre públic els acords 
prematrimonials i altres contractes en contemplació del divorci, amb els 
arguments que pretenien alterar els termes de l’estat civil i encoratjaven el divorci. 
Des d’aleshores, els tribunals no sempre han mantingut una postura uniforme al 
respecte: mentre que en ocasions els han tractat com a contractes ordinaris 
[Simeone v. Simeone, 581 A.2d 162 (Pa. 1990)], en altres casos han adoptat una 
posició més paternalista que els ha portat a examinar la seva justícia substantiva i 
procedimental [Binek v. Binek, 673 N.W.2d 594 (N.D. 2004)]. En general els 
acords que tenen per objecte la divisió de la propietat i la pensió compensatòria 
es consideren executables a gairebé tots els estats: Howard FINK and June 
CARBONE, “Between Private Ordering and Public Fiat: A New Paradigm for Family 
Law Decision-making”, 5 J.L. & Fam. Stud. 1, pp. 18 i 24.  

696 Les vinculacions assumides amb caràcter previ s’han associat a 
limitacions que fixa el propi individu en un moment present, en tant que considera 
que determinades inconsistències poden convertir les seves prediccions en 
inadequades en un futur. Vegeu John A. ROBERTSON, “Paying the Alligator...” cit., 
pp. 1739-1740; i “Precommitment Issues...”, cit., p. 1866. Amb caràcter general, 
vegeu Jon ELSTER, Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment, and 
Constraints, Cambridge University Press, 2000. Amb caràcter general, les tesis 
contractuals pensen en l’individu present i en l’individu futur com una sola 
persona. Segons POSNER, el comportament humà és el resultat del conflicte entre 
dos “jos”, el jo orientat al futur i el jo orientat al present. Tots dos són 
completament racionals en el sentit econòmic. Aquesta divisió és útil perquè no 
determina la invalidesa dels contractes pel fet de ser intents de vincular un futur 
jo. L’autor entén el concepte de personalitat com una successió de “jos”, ja que 
això promou el benestar social i manté institucions socials valuoses, com els 
contractes: Richard A. POSNER, “Are we one self or multiple selves? Implications 
for law and public policy”, Legal Theory, 3 (1997), 23-35, pp. 25 i 34. 
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Les instruccions futures que contenen els acords sobre la 
disposició dels preembrions els assimilen als documents de 
voluntats anticipades697. Ara bé, a diferència d’aquests documents, 
com també del CI a un tractament mèdic o a una TRA concreta, els 
acords sobre el destí dels preembrions contenen un intercanvi de 
promeses entre les dues parts del projecte parental, que 
impedeixen a les persones que els estipulen canviar o revocar 
unilateralment i en qualsevol moment allò prèviament pactat.  
 
En afectar a dues persones, els acords en previsió d’una 
contingència futura comprenen una certa noció de compromís i 
només es poden modificar de mutu acord. Per tant, es tracta 
d’acords vinculants un cop sorgeix la contingència prevista, per 
molt que en aquest moment una de les parts s’hi oposi o canviï 
d’opinió respecte d’allò pactat prèviament698. Ara ens trobem 
                                                 

697 Aquests instruments sorgeixen en el context dels tractaments que una 
persona capaç ordena per a la fi de la seva vida o per si en un moment donat no 
és capaç per prendre decisions: G PENNINGS, “The validity of contracts to dispose 
of frozen embryos”, J. Med. Ethics 2002, 28, pp. 295-296.  

698 Als EE.UU. són molts els autors que s’han pronunciat a favor de la 
validesa d’aquests acords, amb independència dels coneguts com a “changes of 
mind” o “changes of heart” en la terminologia anglosaxona, que pugui 
experimentar qualsevol de les dues parts. Amb caràcter pioner, vegeu ANDREWS, 
cit., p. 407. El màxim representant d’aquest corrent és ROBERTSON, segons qui la 
injustícia d’executar un acord un cop es produeix un canvi de circumstàncies és 
inferior als avantatges que proporciona la certesa legal de les parelles que 
accedeixen a la FIV: “Prior Agreements...”, cit., pp. 415 i ss.; i “Precommitment 
Strategies...”, pp. 1038-1039. Per l’autor, la confiança dipositada en la part que va 
assumir el compromís en un temps 1 per actuar d’una determinada manera en un 
temps 2 hauria de ser una raó prou rellevant per tal d’executar aquests acords, 
per molt que els que afecten els drets i deures respecte de la descendència no 
puguin córrer la mateixa sort: ROBERTSON, “Precommitment Issues...”, cit., pp. 
1867 i 1871-1872. Vegeu també Noel A. FLEMING, “Navigating the slippery slope of 
frozen embryo disputes: the case for a contractual approach”, 75 Temple Law 
Review 345, 2002, pp. 371-372; Erik W. JOHNSON, “Frozen embryos: determining 
disposition through contract”, 55 Rutgers Law Review 793, 2003, p. 813; 
WALDMAN, 2000, cit., pp. 924-925 i 939; POLINGER-HYMAN, cit., pp. 278 i ss; 
CAROW, cit., pp. 573-575. En el mateix sentit es pronuncia COLKER sempre que la 
legislació garanteixi un vertader CI abans de l’inici del procés: COLKER, Cit.. Vegeu 
també TRESPALACIOS, cit., pp. 831-834; AHNEN, cit., p. 1344 i ss; POSTE GUNNISON, 
cit., p. 275 i ss., MALO, cit., pp. 332-334. A favor de l’aplicació del dret contractual 
i, per tant, dels acords previs favorables a la procreació, sempre que la 
implantació no determini l’establiment de cap vincle legal de filiació amb la part 
que s’hi oposa: CAHN, 2002, cit., pp. 597 i ss. En aquesta mateixa línia, més 
recentment vegeu: Bridget M. FUSELIER, “The trouble with putting all of your eggs 
in one basket: using a property rights model to resolve disputes over 
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davant d’acords en què cobra importància la noció de “projecte 
parental”. En tant que els preembrions van ser creats en el marc 
del projecte d’una parella, la decisió relativa a la seva disposició és 
una decisió conjunta expressada per dues parts en la mateixa 
posició. Una decisió d’aquestes característiques, com en la majoria 
de contractes, no pot ser modificada de forma unilateral sinó que 
requereix el mutu consentiment. L’adhesió de l’altra part a l’acord 
originari en relació a la disposició dels preembrions determina que 
l’acord celebrat vàlidament en un temps 1 esdevingui irrevocable, 
amb independència del seu contingut699.  
 
La tesi té conseqüències polèmiques, ja que comporta l’execució 
dels acords que preveuen la implantació a favor d’una de les parts 
en cas de divorci, amb independència que l’altra part, que va poder 

                                                                                                               
cryopreserved pre-embryos”, 14 Texas Journal on Civil Liberties & Civil Rights 
143, 2009; ERICKSON, ERICKSON, cit.; STRASSER, cit., pp. 1159 i ss.; Melissa 
BOATMAN, “Bringing up baby: Maryland must adopt an equitable framework for 
resolving frozen embryo disputes after divorce”, 37 U.Balt.L.Rev. 285, 2008, pp. 
305-307; i COHEN: “The Right Not to Be...”, cit., pp. 147, 170-171; i “The 
Constitution...”, cit., pp. 1192-1193. En tant que nega que existeixi un dret 
constitucional a ser pare o mare genètic, l’autor és favorable a la seva 
renunciabilitat “ex ante” en els acords sobre la disposició dels preembrions, ja que 
anticomercialització no equival a anticontractualització.  
En aquesta línia contractualista, a Espanya s’han pronunciat ALKORTA IDIAKEZ 
(“Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., a pp. 44-45), i DÍAZ MARTÍNEZ, cit., a 
DÍAZ MARTÍNEZ (Coord.), cit., pp. 100-101 (versió electrònica). Segons la primera, 
el principi de revocabilitat indiscutit en l’àmbit del tractament mèdic individual 
resulta més difícil d’aplicar quan el consentiment o la decisió correspon 
conjuntament a dues persones. D’acord amb la darrera, existint previsions 
expresses de les parts ja sigui en el propi document de CI, ja en un altre 
document autèntic, caldrà tenir-les en compte sempre que compleixin els requisits 
legalment establerts de capacitat i vertader CI, sense que un cop sorgit el conflicte 
ni l’autoritat judicial ni la CNRHA puguin imposar el seu criteri. En absència de 
previsió per les parts o d’un criteri legal subsidiari, l’autora considera que en cas 
de desacord sempre haurà de decidir l’autoritat judicial que, inevitablement, 
acabarà plasmant les seves pròpies concepcions sobre la naturalesa de l’embrió.  

699 PENNINGS, cit., 2002, pp. 297-298. Segons l’autor, el consentiment de 
cada part a la disposició dels preembrions no és només una expressió 
d’autonomia en la disposició del propi cos i en el control de la pròpia reproducció, 
sinó que també es pot veure com una promesa a l’altra part del projecte parental. 
Un cop el preembrió s’ha creat, no hi ha la possibilitat de fer marxa enrere sense 
perjudicar les creences de la part que li atribueix un estatus moral superior. De la 
mateixa manera, des que la part que ha confiat en la “promesa” no es pot fer 
enrere en la seva decisió (els preembrions ja estan creats), l’altra part tampoc 
hauria de poder fer-ho.   
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aportar les seves gàmetes, s’hi oposi un cop sorgeix la 
contingència.  
 
Un altre argument dels defensors de les teories contractuals per tal 
de justificar l’eficàcia vinculant dels acords sobre la disposició dels 
preembrions és que maximitzen l’autonomia reproductiva de les 
parts, ja que són les que es troben en millor posició per prendre 
aquestes decisions700; promouen l’eficiència tant per les pròpies 
parts com pels centres701; i redueixen la litigació, ja que els 
subjectes són menys proclius a impugnar l’acord un cop sorgeix la 
contingència prevista702.  
 

Dels 20 centres de reproducció assistida de l’estat de 
Pennsilvània que van participar en un estudi sobre les actituds de 
les parelles que havien indicat en els documents de CI a la FIVTE 
la seva voluntat comuna en relació al destí dels preembrions 
sobrants, cap afirmà haver estat testimoni d’un desacord entre els 
membres de la parella. És més, totes les clíniques assumien que 
els pactes previs controlarien el destí dels preembrions en cas de 

                                                 
700 En referència als conflictes sobre els preembrions, acords 

prematrimonials i contractes de maternitat subrogada, FINK i CARBONE consideren 
que “les disputes que poden ser objecte de litigi amb posterioritat es poden 
anticipar en un moment previ”, la qual cosa permet una millor planificació en el sí 
de les famílies (cit., pp. 1, 4).  
L’afirmació segons la qual els individus coneixen les seves pròpies preferències i 
són els que es troben en millor posició per a escollir-les ha estat qüestionada des 
dels corrents conductistes i pels estudis recents que subratllen la connexió entre 
el dret i les emocions (“Law and the Emotions”), a què em refereixo més 
endavant: vegeu, entre d’altres, BLUMENTHAL, 2005, cit., pp. 166-172; i 2007, cit., 
pp. 10, 24, 57 i ss.  

701 Els centres guanyen en seguretat sobre la crioconservació i disposició 
dels preembrions, sense necessitat d’actuar a un nivell subòptim per por a la 
possible responsabilitat que els pot causar executar l’acord: vegeu FLEMING, cit., 
372; Erik W. JOHNSON, cit., p. 814.  

702 ROBERTSON, “Prior Agreements...”, cit., pp. 415 i ss.; i “Precommitment 
Strategies..., pp. 1038-1039. Algun autor apunta a què un cop s’ha pres una 
decisió, els individus es tendeixen a mostrar vinculats i, per tant, intenten 
racionalitzar la decisió centrant-se en els beneficis que els pot comportar. En 
aquest context, els individus no acostumen a canviar d’opinió. Per contra, els 
individus estan menys satisfets amb les seves eleccions quan són reversibles i, 
per tant, n’obtenen menys utilitat: Daniel T. GILBERT & Jane E.J. EBERT, “Decisions 
and Revisions: The Affective Forecasting of Changeable Outcomes”, 82 J. 
Personality & Soc. Psychol. 503, 2002, p. 505. En el mateix sentit, la negociació 
privada també promou el compliment dels acords previs: Ian SMITH, cit., pp. 201-
225, pp. 203-204.  
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desacord. En realitat, sembla que ni tan sols s’havien plantejat la 
possibilitat que sorgís un conflicte al respecte703.  

 
La teoria contractualista pressuposa l’existència d’un cert interès 
de propietat en els preembrions, que es tradueix en autoritat per a 
disposar-ne704. L’alienabilitat dels interessos de propietat sobre els 
preembrions a través de l’esquema contractual ha de complir els 
requisits bàsics de la formació de tot contracte, per tal d’assegurar 
que el consentiment és voluntari i informat. Així, aquests acords 
només poden ser declarats invàlids per un defecte en la fase de 
prestació del consentiment que determina que alguna de les parts 
no el va signar de forma lliure i conscient705. Per contra, quan 
l’individu no ha estat acurat a l’hora de preveure les seves 
preferències i considera que la decisió presa és obsoleta, els 
tribunals no acostumen a ser paternalistes706.  
 
Com en altres pactes en previsió del divorci, una de les possibles 
objeccions a la contractació sobre la disposició dels preembrions 
és el seu possible efecte de senyalització adversa707. No obstant, 
respecte dels acords sobre la disposició dels preembrions aquest 
possible efecte només implica que menys individus estaran 
disposats a contractar però no justifica en cap cas una intervenció 
dirigida a impedir la contractació en aquest àmbit708.  

                                                 
703 WALDMAN, 2000, cit., pp. 924-925; i SKOUVAKIS, cit., pp. 902-903.  
704 BERG, cit., 2005, pp. 200 i ss; Matthew ELLIS, “In vitro fertilization and 

consent agreements: where does California stand?”, 42 Santa Clara Law Review 
1191, 2002, p. 1224.  

705 ROBERTSON, “Prior Agreements...”, cit., pp. 414 i ss.; ISSA, cit., pp. 
1588; BERG, cit., 2005, p. 200 i ss; i Erik W. JOHNSON, cit., pp. 816-817; WALDMAN, 
2000, cit., p. 939; POLINGER-HYMAN, cit., p. 280.  

706 E. Allan FARNSWORTH, Changing Your Mind. The Law of Regretted 
Decisions, New Haven & London, Yale University Press, 1998, pp. 21, 24-27; i 
Susan B. APEL, “Disposition of frozen embryos: are contracts the solution?”, 
Vermont Bar Journal, March 2001.  

707 Saul LEVMORE, “Norms as Supplements”, 86 Va. L. Rev. 1989, 2000, 
p. 2021. 

708 COHEN, “The Right Not to Be...”, cit., p. 159. En relació als acords 
prematrimonials, Ian SMITH (cit., p. 219) destaca que només es signaran si els 
beneficis esperats per ambdues parts superen els costos que impliquen.  
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7.2.2. La teoria basada en la voluntat inicial de l es parts    
 
En absència d’acord previ, la teoria de l’acord implícit de les parts 
considera prevalent l’interès de la part que pretén la implantació 
dels preembrions, ja que aquesta era la voluntat de les parts en 
iniciar el projecte parental. Segons aquesta teoria, la part contrària 
ha d’acceptar les càrregues de la procreació, ja que deriven de 
l’acord implícit existent des que les parts van decidir crear els 
preembrions.  
 
Com en les tesis contractualistes, les tesis de l’acord implícit 
troben la seva principal base teòrica en la confiança en la promesa 
o els actes concloents de l’altra part del projecte parental a l’inici 
d’aquest projecte. En absència de pacte en contra, l’existència d’un 
acord implícit es dedueix de la participació en el programa de 
FIVTE, que evidencia que la procreació va ser una decisió 
acceptada per ambdues parts des de bon principi709, amb la 
finalitat de desenvolupar una relació paterno-filial710.  
 
Una segona base teòrica d’aquestes tesis es trobaria en una certa 
analogia amb la reproducció sexual i, en particular, amb els 
anomenats casos de “frau en l’anticoncepció”, que impedeixen 
impugnar la paternitat a l’home que consentí a mantenir relacions 
sexuals creient que la dona prenia anticonceptius orals711.  
 

                                                 
709 MARIGLIANO, cit., p. 1398; Tanya FELICIANO, “Davis v. Davis: What 

About Future Disputes?”, 26 Conn. L. Rev. 304, 1993, p. 346; AHNEN, cit., pp. 
1323-1324, 1331-1332, 1350 i ss.; CUVA, cit., pp. 399, 402 i 409 i ss. Recentment, 
vegeu Teresa STANTON COLLETT, “Whose Life Is It Anyway? Texas Public Policy 
and Contracts to Kill Embryonic Children”, 50 South Texas Law Review 371, 2009, 
p. 392. Accessible també a:  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1396753 (University of St. 
Thomas School of Law Legal Studies Research Paper No. 09-07). L’autora també 
basa la seva tesi en la vida protegible dels preembrions.  

710 A partir d’una aproximació teleològica a la qüestió, LIN considera que 
tots els acords de les parts sobre la disposició dels preembrions que no 
persegueixin aquesta finalitat s’haurien de reevaluar: LIN, cit., pp. 504 i ss.  

711 Per un recull del grup de casos sobre aquest tema als EE.UU., vegeu 
STRASSER, cit., pp. 1189 i ss. En general, vegeu Sally SHELDON, “’Sperm Bandits’, 
Birth Control Fraud and the Battle of sexes”, 21 Legal Studies 460, 2001; i 
WEISBERG, APPLETON (cit., pp. 456-460). 
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En aquests casos els tribunals determinen la filiació paterna 
respecte dels homes amb tots els seus efectes, incloses les 
seves obligacions econòmiques vers els fills. Un cas relativament 
recent que confirma el case law dels EE.UU. en la matèria és 
Wallis v. Smith [22 P.3d 682 (N.M. Ct. App. 2001)], del qual 
s’extreu la regla general que el frau en l’anticoncepció per part de 
la mare no allibera el pare de les seves obligacions de 
manteniment vers el fill o fills que puguin néixer. Peter Smith i 
Kellie Rae Wallis, que mantenien una relació afectiva, acordaren 
que la dona prendria anticonceptius orals, per la qual cosa no 
recorregueren a cap altre mètode anticonceptiu. En un moment 
de la relació, la dona decidí deixar de prendre la píndola sense 
informar l’home de la decisió, i quedà embarassada. Després del 
naixement d’una nena, l’home exercí una acció de responsabilitat 
civil contra la mare i sol·licità una indemnització pels danys 
derivats de la paternitat indesitjada, en especial pels danys 
econòmics derivats del deure legal de pagar una pensió als fills 
fins assolida la majoria d’edat. El Tribunal d’apel·lacions de Nou 
Mèxic confirmà la sentència del tribunal del districte i desestimà la 
demanda en base a l’interès públic reflectit pels estatuts de Nou 
Mèxic que, en adopció de la UPA, imposen una modalitat de 
responsabilitat objectiva pel pagament de les pensions als fills 
menors d’edat, sense prendre en consideració quin dels dos 
progenitors és el “responsable” del seu naixement. A més, el 
principi que considera responsable econòmicament a cada 
progenitor per la concepció i naixement posa de relleu la 
prevalença de l’interès superior del menor, que permet alliberar 
l’estat de les càrregues financeres pel manteniment del menor en 
aquestes circumstàncies. En el cas, argumenta el Tribunal, si 
l’home realment no volia tenir fills res li impedia recórrer a altres 
mètodes anticonceptius. Fins el moment, cap jurisdicció reconeix 
els supòsits de frau en l’anticoncepció o ruptura de la promesa de 
prendre mesures anticonceptives com una causa per alliberar els 
pares de les seves obligacions vers els fills. 

 
Segons aquesta teoria, en un context com el de les TRA, en què la 
voluntat és decisiva per a l’inici del projecte parental, la mera 
aportació de les gàmetes per a la pràctica de les TRA ja implica un 
consentiment al seu ús amb finalitats reproductives712. Per tant, un 

                                                 
712 Vegeu HORSEY, cit., a HORSEY and BIGGS (Eds.), cit., pp. 171 i ss., en 

especial p. 176; Judith F. DAAR, “Frozen embryo disputes revisited: a trilogy of 
procreation-avoidance approaches”, 29 Journal of Law, Medicine and Ethics 197, 
2001, p. 199; Jill MADDEN MELCHOIR, “Cryogenically preserved embryos in 
dispositional disputes and the Supreme Court: breaking impossible ties”, 68 
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cop les parts accepten recórrer a la FIVTE, si no manifesten el 
contrari s’entén que renuncien a qualsevol dret eventual a no ser 
pares genètics713. 
 
Malgrat que aquesta teoria no es basa en arguments de gènere, 
normalment acaba afavorint la dona, ja que és ella qui acostuma a 
sol·licitar la implantació dels preembrions en aquests conflictes714.  
 
La principal crítica a la teoria de l’acord implícit considera que els 
arguments basats en la voluntat inicial, que sempre condueixen a 
la implantació dels preembrions, no són vàlids en el context dels 
conflictes sobre la disposició dels preembrions perquè en aquest 
moment la voluntat de les parts només consisteix en iniciar un 
tractament de FIVTE, el qual no necessàriament conduirà a un 

                                                                                                               
University of Cincinnati Law Review, 921, 2000, p. 956; i SKOUVAKIS, cit., p. 904. 
Per la seva banda, DRAPER atorga caràcter vinculant als acords previs que hagin 
pogut assolir les parts. En absència d’acord, l’autora proposa el moment de 
l’aportació de les gàmetes o la donació de les mateixes i la seva fertilització com a 
punt de no retorn (“point of no return”) a partir del qual cap part pot revocar el 
consentiment a l’ús dels preembrions: Heather DRAPER, “Gametes, consent and 
points of no return”, Human Fertility, 10(2): 105-109, June 2007, pp. 107-108. A 
Espanya, NAVARRO MICHEL també ha plantejat la possibilitat de resoldre els 
conflictes sobre els preembrions crioconservats en base a aquestes teories: cit., 
pp. 175-178. 

713 CHAN and QUIGLEY, cit., pp. 439-448. En la mateixa línia, vegeu Craig 
LIND, “Evans v United Kingdom – judgements of Solomon: power, gender ans 
procreation”, Ch. & Fam. L.Q. 18 4 (576), 2006, i WEINBERG, que ho expressen en 
termes de risc. Per a LIND, tant les persones que tenen relacions sexuals com les 
que accedeixen a les TRA accepten el risc de tenir fills, per molt que puguin 
prendre precaucions als respecte. En base a la “Hazmat theory” o teoria dels 
“materials perillosos”, WEINBERG considera que des del moment que un subjecte 
participa voluntàriament en una activitat potencialment procreativa, de la qual en 
resulta el naixement d’un nen, assumeix la responsabilitat parental que en pugui 
derivar: WEINBERG, cit., pp. 171 i ss. En contra, FUSCALDO, per qui en 
determinades circumstàncies les obligacions generades per l’acte lliure i previsible 
de concebre un fill es poden transferir justificadament a altres persones: Giuliana 
FUSCALDO, “Genetic ties: are they morally binding?”, 20:2 Bioethics 64, 2006.  

714 LIND, cit., MADDEN MEICHOR, Cit.; Christine OVERALL, “Frozen Embryos 
and ‘Fathers’ Rights’: Parenthood and Decision-Making in the Cryopreservation of 
Embryos”, a CALLAHAN (Ed.), cit., pp. 182-183, 192-193; Amanda J. SMITH, Cit., pp. 
895 i ss; DAAR, “Frozen embryo disputes revisited...”, cit., p. 199; ALGHRANI, cit., 
pp. 249-250, 252 i ss; MASON, cit., 1998, pp. 236-237; i STANTON COLLETT, cit., pp. 
392-393.  
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naixement715. La teoria també ha estat criticada per les dificultats 
en deduir la intenció de les parts i per les possibles implicacions en 
l’autonomia reproductiva que poden tenir les decisions en aquest 
àmbit respecte de la part que s’oposa a la implantació716.  
 
Un altre grup de crítiques apunta a la manca de similitud fàctica 
entre els conflictes sobre els preembrions i els conflictes que 
poden sorgir en el marc de la reproducció sexual, el que converteix 
qualsevol analogia en improcedent. Així, en els anomenats casos 
de “frau en l’anticoncepció” intervé el dol com a vici del 
consentiment en alguna de les parts del projecte i, en canvi, no 
apareix l’element rellevant del canvi de circumstàncies, que sí que 
es dóna en els conflictes sobre els preembrions. D’altra banda, 
l’aplicació analògica de les solucions de la reproducció sexual en el 
context de la reproducció assistida, en què els preembrions encara 
no estan implantats, tampoc procedeix quan la integritat corporal 
de la dona no es veu afectada, cosa que justifica que el seu interès 
no sigui prevalent en tot cas.  
 
El pes d’aquestes crítiques, a la pràctica portarà a què l’aplicació 
de la teoria sigui excepcional i només serveixi com a criteri 
orientador en determinades circumstàncies, en absència de pacte 
sobre la disposició dels preembrions.    
 
 
7.3. Teories que atorguen prevalença a la voluntat de la part 
contrària a la implantació un cop produïda la ruptu ra del 
projecte parental  
 
7.3.1. La construcció jurisprudencial del “dret a n o ser forçat a 
procrear”  
 
Amb la resolució dels primers casos sobre anticoncepció a partir 
dels anys seixanta, el TS dels EE.UU. configurà el dret a la 

                                                 
715 ROBERTSON, “In the Beginning...”, cit., p. 475; Lee M. SILVER, 

“Confused heritage and the absurdity of genetic ownership”, 11 Harvard Journal of 
Law and Technology 593, 1998, pp. 612 i ss; i MARIGLIANO (cit., pp. 1399-1400), 
per qui quan les circumstàncies canvien tan dràsticament com succeeix amb la 
dissolució del matrimoni, qualsevol acord implícit d’intentar un embaràs esdevé 
nul.  

716 TRESPALACIOS, cit., pp. 829-831.  
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procreació com un dret negatiu o de no interferència per part dels 
poders públics. A partir dels anys noranta, amb el plantejament 
dels primers conflictes sobre la disposició dels preembrions amb 
motiu de la crisi de parella, aquest caràcter negatiu ha permès 
afavorir la part que s’oposa a la implantació dels preembrions 
mitjançant la creació d’un dret d’origen jurisprudencial a no ser 
forçat a procrear, que els tribunals nord-americans han fonamentat 
en l’interès públic (“public policy”). Els tribunals sovint han justificat 
la prevalença de l’interès de la part contrària a procrear en la 
necessitat d’evitar les càrregues psicològiques que podria 
comportar la implantació, la qual cosa pressuposa que aquestes 
càrregues són superiors a les derivades de la no implantació717. 
 
A Europa, els tribunals també han fet prevaler l’interès de l’home 
que s’oposava a procrear identificant vincle genètic i paternitat, tot i 
que ho han fet sense basar-se en un dret de configuració 
jurisprudencial a no ser forçat a procrear i sense recórrer a l’interès 
públic. Pel contrari, els tribunals europeus han atorgat prevalença 
a la part contrària a la implantació a partir del recurs al dret positiu, 
com succeí en els casos britànics Hadley i Evans o, en absència 
de legislació aplicable, a partir de la manca de consentiment 
explícit o implícit a la implantació un cop produïda la separació, i al 
canvi de circumstàncies que implica la fi del projecte parental 
comú, com succeí en el cas irlandès Roche.   
 

La sec. 4a. del TEDH que resolgué Evans v. The U.K. exemplifica 
aquesta tendència718. Ara bé, paradoxalment, el major pes que el 

                                                 
717 A més d’alguns dels tribunals que han resolt els casos que presento, 

diversos autors han reconegut expressament aquesta càrrega. Així, en paraules 
de ROBERTSON, “fins i tot si del naixement no resulten càrregues financeres ni 
s’estableix contacte entre pare i fill, la part que no hi ha consentit sabrà que té 
descendència biològica, i aquest coneixement li pot comportar sentiments de 
culpabilitat, vinculació o responsabilitat”: “In the Beginning...”, p. 479; LUONGO, cit., 
pp. 1049 i ss; MARTIN & LAGOD, cit.; MARIGLIANO, cit., p. 1402; Donna M. 
SHEINBACH, “Examining disputes over ownership rights to frozen embryos: will prior 
consent documents survive if challenged by state law and/or constitutional 
principles?”, 48 Catholic University Law Review 989, 1999, p. 1025; i Guido 
PENNINGS, “What are the ownership rights for gametes and embryos? Advance 
directives and the disposition of cryopreserved gametes and embryos”, HR Vol. 
15, No. 5, 2000, pp. 979-986, a pp. 981 i ss.  

718 Segons una autora, en acceptar l’argument de l’home la Gran Sala 
vinculà genètica i pes social de la paternitat: Caroline MORRIS, “Evans v United 
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TEDH atribueix al vincle genètic per tal d’impedir la implantació 
dels preembrions també s’observa en les al·lusions del mateix 
tribunal a què els preembrions constituïen la darrera oportunitat 
de la dona de tenir un fill genètic, i de l’empatia manifestada cap a 
la recurrent (§67). Així mateix, la rellevància que s’atorga a la 
genètica està present en els arguments dels vots particulars i en 
els que fan servir tant l’home com la dona, i s’infereix 
implícitament de la terminologia que empren alguns dels autors 
que han comentat el cas719.  

 
Tant les tesis dels tribunals nord-americans com les dels tribunals 
europeus es basen en la rellevància de la connexió genètica no 
només per crear certs vincles, sinó també per evitar-los. En aquest 
context, no sorprèn que moltes parelles que van crioconservar 
preembrions prefereixin destruir-los, donar-los a recerca o seguir 
mantenint-los crioconservats, en lloc de donar-los a altres parelles 

                                                                                                               
Kingdom: Paradigms of Parenting”, The Modern Law Review Limited, 2007, 70(6), 
pp. 992-1002, a pp. 993, 998-999. En la mateixa línia, MILLBANK (Cit., p. 40). 
A Espanya, CARRASCO justificà la resolució del cas Evans v. The U.K. en la 
irrenunciabilitat de vincles jurídics derivats de la filiació, com les càrregues de la 
potestat, aliments, cura i successió “mortis causa”. Diferent seria, segons l’autor, 
si la utilització de les TRA permetés a l’home sostreure’s a voluntat de la seva 
condició de pare, o si l’ordenament permetés a la dona que desitja ser mare 
consentir en rellevar l’home de la seva futura condició de pare. Segons l’autor, el 
fons del problema es troba en el desafortunat reconeixement d’un dret 
incondicional a investigar la paternitat en la CE: vegeu Ángel CARRASCO PERERA, 
“Evans o la engorrosa investigación de la paternidad”, Actualidad Jurídica 
Aranzadi Civil núm. 727/2007 (Tribuna), p. 1. Accessible a través de la base de 
dades Aranzadi-Westlaw (BIB 2007\378).  

719 SHELDON fa referència a què els embrions constituïen la “seva única 
esperança de tenir un fill genètic” i que la dona es trobava “desfeta”: “Gender 
equality...”, p. 303; BOMHOFF & ZUCCA, Jacco BOMHOFF & Lorenzo ZUCCA, “The 
Tragedy of Ms. Evans: Conflicts and Incommesurability of Rights, Evans v. the 
United Kingdom, Fourth Section Judgement of 7 March 2006, Application No. 
6339/05”, European Constitutional Law Review, 2: 424-442, 2006; PRIAULX 
considera que per diversos factors, Evans és un cas “increïblement tràgic” i que 
els embrions constituïen “l’única oportunitat” de la dona de tenir un fill genètic: 
Nicolette PRIAULX, “Rethinking progenitive conflict: Why reproductive autonomy 
matters”, Medical Law Review, 16, 2008, pp. 169-200, a p. 171. ALGHRANI (cit., pp. 
254-255) critica la sentència del TEDH, bàsicament perquè privà la dona de 
“l’oportunitat de tenir un fill genètic”; i LIND, cit. Altres autors destaquen “la rica 
narrativa de les grans expectatives i somnis trencats” que envolta Evans: Orna 
BEN-NAFTALI and Iris CANOR, “Evans v. The United Kingdom: The European Court 
of Human Rights”, 102 (1) American Journal of International Law 128, 2008 (nota 
al cas), p. 131.  
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infèrtils en cas de separació o divorci720. De la mateixa manera, la 
rellevància atribuïda al vincle genètic podria explicar la poca 
repercussió de “l’adopció embrionària” als EE.UU., com també la 
manca generalitzada d’interès per part de les parelles per tal de 
rebre preembrions procedents d’altres parelles i la preferència per 
la fecundació “in vitro” amb gàmetes pròpies721.  
 
Altres factors que revelen la importància social del vincle genètic 
són la gran acollida que ha tingut als EE.UU. un registre que 
permet als nascuts a partir de donacions anònimes contactar amb 
els germans o els donants722, o l’interès dels progenitors en 

                                                 
720 Sheryl DE LACEY, “Parent Identity and ‘Virtual’ Children: Why Parents 

Discard Rather than Donate Unused Embryos”, 20 HR 1661, 2005, p. 1666.  
Els vuit casos resolts pels tribunals nord-americans en què existia acord previ 
reflecteixen aquesta tendència, ja que cap contemplava la donació a una altra 
parella per al cas de divorci. Les finalitats previstes eren la donació a recerca, la 
destrucció o la disposició pel centre o pels tribunals. En l’únic cas en què es 
contemplava la implantació a la dona, el procés de formació del consentiment és 
controvertit, ja que només ella havia escollit aquesta opció.  
Amb caràcter general, em remeto als estudis citats en el capítol anterior, que 
posen de manifest que l’opció de donació dels preembrions sobrants a recerca, 
seguida de la destrucció, és una de les més utilitzades per les parelles quan la 
implantació inicialment prevista ja no es pot portar a terme. En tots aquests 
estudis la donació a altres parelles es presenta com la darrera alternativa: V 
PROVOOST et al., cit.; A. DRAPKIN LYERLY et al., cit.; LANZENDORF et al., cit., p. S355; 
HOFFMAN et al., cit., pp. 1063-1069; i “Developments in the storage of embryos in 
France...”, cit. Diversos autors han ressaltat aquesta mateixa tendència: 
FUSCALDO, a GUNNING and SZOKE (Eds.), cit., pp. 179-180; i KATZ, “The legal 
status...”, cit., pp. 336-337.  

721 Tot i que des del 2001 el Govern federal dels EE.UU. havia destinat 
part del pressupost a fomentar l’”adopció embrionària”, entre 2001 i 2006 només 
s’havien constituït 128 d’aquestes “adopcions”: Eleanor CLIFT, 400,000 Frozen 
Embryos, Newsweek July 21, 2006: 
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&addre
ss=102x2406764 (consultat el 9.11.2008). Vegeu també KOROBKIN, cit., p. 37.  

722 Vegeu la pàgina de la ONG nord-americana “The Donor Sibling 
Registry”: http://www.donorsiblingregistry.com/ (consultat el 12.10.2008). Des de 
la seva creació el setembre de l’any 2000, el registre ha posat en contacte a 5.864 
germans fills d’un mateix donant o als fills i als donants. La pàgina compta amb un 
total de 22.867 registrats entre donants, fills i pares. El registre permet als nascuts 
a partir d’esperma, òvuls o embrions donats, als donants i als pares legals posar-
se en contacte. La pàgina funciona a partir del registre de les parts i l’aportació 
d’una sèrie de dades que, segons el cas, permeten “aparellar” les persones 
unides per un mateix ADN. En un nombre reduït de casos, la cerca es basa en un 
motiu mèdic, la qual cosa condueix a crear grups familiars medicalitzats. Més que 
construir unitats familiars duradores, els vincles genètics en què es basen 



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 375 

determinar la seva paternitat quan els preembrions creats amb les 
seves gàmetes es van implantar per error en altres dones. A més 
de la possible responsabilitat civil dels centres, que transcendeix 
l’objecte d’aquest treball, la resolució d’aquests casos d’error 
revela la preferència dels tribunals pel criteri genètic a l’hora 
d’establir la filiació legal723.  
 

Leeds Teaching Hospital NHS Trust v A. resol un cas en què els 
esposos havien consentit la transferència de preembrions creats 
a partir del seu material genètic724. Per un error de la clínica, els 
òvuls de la dona es van mesclar amb l’esperma d’un home de 
raça negra que s’havia de sotmetre al mateix tractament amb la 
seva esposa. Com a conseqüència van néixer dos bessons 
mestissos. En tant que el marit no havia consentit al tractament 
de l’esposa amb l’esperma de l’altre home, la High Court 
considerà que no era el pare dels bessons en els termes de la 
sec. 28(2). Segons el tribunal, l’error afectava un extrem 
fonamental i, per tant, viciava el seu consentiment, a més que 
impedia considerar que els esposos accediren conjuntament al 
tractament, en els termes de la llei britànica. Ara bé, com que 
l’altre home tampoc havia consentit a l’ús del seu esperma com a 
donant tampoc resultava aplicable la sec. 28(6), que impedeix 
determinar la filiació del nascut respecte del donant de gàmetes. 
En conseqüència, la High Court declarà pare legal el pare 
biològic, tot i que en base al dret al respecte a la vida familiar 
considerà que era el marit qui havia de formar una relació 

                                                                                                               
aquestes persones acostumen a definir individus que pretenen construir famílies 
que comparteixen l’ADN: Janet L. DOLGIN, “Biological Evaluations: Blood, Genes, 
and Family”, 41 Akron L. Rev. 347, 2008, pp. 385 i ss.  

723 Katheryn D. KATZ, “Snowflake adoptions and orphan embryos: the 
legal implications of embryo donation”, 18 Wisconsin Women’s Law Journal 179, 
2003, p. 189; John A. ROBERTSON, “The Case of the Switched Embryos”, The 
Hastings Center Report, Vol. 25, No. 6 (Nov. - Dec., 1995), pp. 13-19; i SHULTZ, 
2005, cit., pp. 102, 113-114, 120 i ss. Segons la darrera, la resolució d’aquests 
conflictes aplicant estrictament les regles que permeten determinar la paternitat 
derivada de l’accés a les TRA de vegades condueix a resultats contraproduents, 
ja que comporta imposar relacions de llarga durada a persones que únicament 
tenen un vincle biològic amb el nascut. En aquests casos el vincle genètic no pot 
ser un criteri decisiu i caldria atorgar rellevància especial a si l’error no s’ha 
notificat fins després del naixement i, en aquest cas, a si ja s’ha establert una 
relació paterno-filial de fet i a la seva durada.  

724 [2003] 1 FCR 599, High Court, Queen’s Bench Division (Elizabeth 
Butler-Sloss P.). Per un comentari del cas, vegeu la nota anònima “Assisted 
Conception: Parentage and Consent to Treatment”, Medical Law Review, Spring 
2003, 11:1, pp. 131-135.  
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permanent amb els menors que ja havia tractat com a fills. A 
favor del pare biològic es podria establir, en tot cas, la 
responsabilitat parental, o bé garantir-li certs drets de visita725.  

 
A Robert B. v. Susan B. [135 Cal. Rptr. 2d 785 (2003)] el tribunal 
d’apel·lacions de Califòrnia també atribuí la paternitat legal al pare 
biològic, en un cas en què els afectats per l’error en van ser 
informats deu mesos després del naixement. En el cas, una dona 
sola sol·licità accés a la fecundació “in vitro” amb transferència 
d’un preembrió creat amb esperma i òvul de donants anònims. 
Per un error de la clínica, se li transferí un preembrió creat amb 
òvul de donant i esperma d’un home que havia sol·licitat el mateix 
tractament amb la seva esposa. El pare biològic interposà una 
demanda en què sol·licitava que la filiació del menor s’establís a 
favor seu, i que se li atribuís la guarda, mentre que la seva 
esposa exercità una acció de filiació materna. El tribunal inferior 
declarà pare a l’home, i mare a la gestant. El 2003 el tribunal 
d’apel·lacions de Califòrnia confirmà la resolució, i el TS en 
denegà la revisió726.  
 
Perry-Rogers v. Fasano [715 N.Y.S.2d 19 (2000)] constitueix una 
excepció. En aplicació del criteri de Johnson v. Calbert, el TS de 
Nova York féu prevaler la voluntat (“intention”) i declarà la filiació 
legal del menor respecte dels membres de la parella l’embrió de 
la qual s’havia implantat per error en una altra dona. En el cas, 
com a conseqüència de l’error la dona donà a llum a bessons de 
dues races diferents, només un dels quals era fill biològic de la 
parella. El tribunal rebutjà atorgar drets de visita a favor dels 
pares no biològics, ja que la comunicació de l’error abans del 
naixement atorgava prevalença a la voluntat dels pares biològics 
de concebre el fill. La sentència atorga un pes decisiu al fet que 
tots els afectats van ser informats de l’error abans del naixement 
i, per tant, resol el cas com si es tractés d’un intercanvi de nadons 
a la clínica, retornant-los als pares biològics abans de l’inici de la 
relació paterno-filial (pp. 25-26). 

                                                 
725 La sentència és controvertida. STEINER dubta que els tribunals 

britànics apliquin el mateix raonament en casos futurs i considera que atorgar més 
pes al vincle genètic entre el pare i el nascut comporta una interpretació massa 
restrictiva de les normes: STEINER, cit., pp. 4-5. En el mateix sentit: HORSEY, cit., a 
HORSEY - BIGGS (Eds.), cit., pp. 167-170. En contra de l’aplicació de les teories 
basades en la voluntat per resoldre aquests casos, vegeu MACKENZIE, cit., a 
HORSEY - BIGGS (Eds.), cit., pp. 185-186 i 199. A favor de la interpretació del 
tribunal en aquell moment concret: MASON, LAURIE, AZIZ, cit., p. 90. 

726 Per una crítica a la sentència, vegeu SHULTZ, cit., 2005.  
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El pes del vincle genètic també està a la base de les tesis que 
proposen que en la transferència o renúncia de drets que es porta 
a terme pel donant en la donació de gàmetes i per la mare 
subrogada en la maternitat subrogada tradicional, la responsabilitat 
parental vers el nascut s’atribueixi al donant i a la mare 
subrogada727.  
 
En vincular paternitat psicològica i genètica, prescindint de factors 
com la cura dels fills i el vincle social que s’hi pugui establir, els 
tribunals que han resolt els conflictes sobre la disposició dels 
preembrions han adoptat una visió particular de les relacions 
familiars728. Aquesta visió coincideix amb l’adoptada 
tradicionalment en els conflictes sobre la guarda dels menors un 
cop produïda la ruptura d’una relació homosexual de dues dones. 
En aquest àmbit els tribunals també han atorgat primacia a la 
biologia, i amb ella als drets de la gestant, per sobre dels vincles 
que la seva parella pogués tenir amb els menors729.  
 
La valoració judicial de les càrregues de la paternitat indesitjada 
per tal d’impedir executar els acords previs que comporten la 
implantació dels preembrions, en últim terme es fonamenta en una 
construcció social de la família que atorga prevalença als vincles 
genètics730. En aquest context, les TRA reforcen la concepció de la 

                                                 
727 WEINBERG, cit., a p. 169 i pp. 171 i ss; Daniel CALLAHAN, “Bioethics and 

Fatherhood”, Utah Law Review, Num. 3, 1992, pp. 738 i ss. Segons l’autor, la 
responsabilitat respecte de la descendència sorgeix de l’acte original i irreversible 
de la procreació: “Once a father, always a father”.  

728 WALDMAN i HERALD, cit., p. 311. 
729 MILLBANK, cit., p. 9; SHAPIRO, cit.; i HARRISON, cit., a FINEMAN and 

KARPIN (Eds.), cit., pp. 181 i ss. Com indico en el capítol segon, aquesta situació 
ha començat a canviar als EE.UU. amb els primers estatuts sobre “domestic 
partnership” i a partir de diverses sentències, en especial les del TS de Califòrnia 
de 2005.  

730 COHEN ho ha qualificat de “determinisme genètic”:, “The Right Not to 
Be...”, cit., p. 170. Des de l’antropologia s’afirma que el corrent cultural que 
emfatitza els vincles bio-genètics, predominant en les societats europees i 
americanes, constitueix una visió del parentiu basada en una construcció social: 
Alison SHAW, “The Contingency of the ‘Genetic Link’ in Constructions of Kinship 
and Inheritance-An Anthropological Perspective”, a SPENCER and DU BOIS-PEDAIN 
(Eds.), cit., p. 75; i Gay BECKER, The Elusive Embryo. How Women and Men 
Approach New Reproductive Technologies, Berkeley – Los Angeles – London, 
University of California Press, 2000, pp. 64-65, 68-69. Vegeu també Marilyn 
STRATHERN, Reproducing the future. Essays on anthropology, kinship and the new 
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filiació de base genètica, com explica la generalització del seu 
accés en detriment d’altres formes de paternitat i, en particular, de 
l’adopció, que tradicionalment es presenta com a “l’últim recurs”731.  
 

A més del pes social atorgat a l’embaràs, el part i la genètica en 
general, i de les dificultats associades al procediment d’adopció, 
la clandestinitat que tradicionalment ha acompanyat l’accés a les 
TRA atès l’estigma associat a la infertilitat és un altre dels factors 
que explicarien la predisposició per les TRA en detriment de 
l’adopció732. Els autors que han constatat aquest fenomen són 
partidaris que els governs fomentin l’adopció, en especial entre 
les persones infèrtils, a partir de l’assessorament adequat i la 

                                                                                                               
reproductive technologies, New York, Routledge, 1992, pp. 16-28; Janet L. 
DOLGIN, “Just a gene: judicial assumptions about parenthood”, 40 UCLA Law 
Review 637, 1993, pp. 645-646; FRANKLIN, 2006, cit., pp. 549-550; i TUBERT, 1992, 
cit., p. 37.   

731 La manca de suport a l’adopció en les societats occidentals ha estat 
àmpliament estudiada i denunciada per BARTHOLET: 1999, cit., pp. 30 i ss., 228-
229 i 232; i “In Vitro Fertilization...”, a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., 1992, pp. 255 i 
ss. Per la seva banda, APPLETON (2004, cit., pp. 399, 449-451) ha interpretat les 
dades relatives a la preferència cultural per les TRA en perjudici de l’adopció en 
les societats occidentals no només com a resultat de les actituds negatives sobre 
la naturalesa de l’adopció, sinó dels inconvenients amb què es troba en l’actualitat 
i, en particular, de la manca d’infants de raça blanca per ser adoptats, els costos 
de la pràctica, i les pors d’intrussió de la família d’origen. Vegeu també INHORN, 
cit., pp. 1838 i 1843; MAHONEY, cit., a CALLAHAN (Ed.), cit., pp. 48 i ss.; Barbara 
BERG, “Listening to the Voices of the Infertile”, a Marianne HIRSCH & Evelyn FOX 

KELLER (Eds.), Conflicts in feminism, New York, Routledge, 1990, pp. 80-109, a 
pp. 81 i ss.; i TUBERT, 1992, cit., p. 47. És prou concloent la transcripció d’algunes 
de les entrevistes transcrites per TUBERT i realitzades a dones infèrtils que havien 
recorregut a la FIVTE, segons les quals “adoptar un fill significa reconèixer la 
pròpia castració”. En el mateix sentit, més recentment s’ha pronunciat BECKER, 
cit., pp. 34 i ss. Segons l’autora, les dones expressaven una actitud més positiva 
vers l’adopció que els homes, que normalment preferien no tenir fills abans que 
recórrer a l’adopció. En qualsevol cas, l’adopció es qualifica de “darrer recurs” per 
ambdós esposos: Linda S. WILLIAMS, “Adoption Actions and Attitudes of Couples 
Seeking In Vitro Fertilization: An Explanatory Study”, 13 J Fam Issues 99, 1992, 
pp. 103 i 107.  
La preferència per la filiació genètica per sobre de l’adoptiva no és quelcom nou. 
En la literatura espanyola, el drama lorquià Yerma representà molt gràficament 
l’obsessió per la maternitat biològica, a partir d’algunes de les paraules de la 
pròpia protagonista: “No quiero cuidar hijos de otros. Me figuro que se me van a 
helar los brazos de tenerlos”. Vegeu Federico GARCÍA LORCA, Yerma (Poema 
trágico en tres actos y seis cuadros), 27ª edición (Ildefonso-Manuel Gil), Madrid, 
Cátedra, 2007, p. 78.  

732 Barbara BERG, cit., p. 101. 
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informació sobre els riscos, beneficis i costos de les diferents 
opcions disponibles733.  

 
En molts casos el vincle genètic no evoluciona cap a un altre tipus 
de lligam, com demostren les elevades taxes d’absentisme 
parental i d’impagament de pensions alimentàries als fills, la no 
creació de vincles de filiació en la donació d’esperma i la imposició 
de la condició legal de “pare” als homes que van tenir relacions 
sexuals amb la mare sota la falsa creença que aquesta prenia 
anticonceptius orals734. Així mateix, si la presumpció de base 
genètica que fan servir alguns tribunals per tal de fer prevaler el 
dret de la part que s’oposa a procrear tingués una base racional, 
una part no desitjaria, com sovint succeeix, la destrucció dels 
preembrions en contra de la voluntat de l’altra part735.  
 
L’establiment de la filiació paterna i materna només a partir de 
criteris basats en la genètica és incompatible amb els criteris 
basats en la voluntat, que esdevenen decisius en el context de les 
TRA. L’ús de criteris basats en els vincles consanguinis i en les 
famílies nuclears com a prototipus de família no reconeix la 
complexitat de les diverses formes de família existents, en especial 
des de la generalització de l’accés a les TRA. Malgrat que des d’un 
punt de vista genètic el dret a no procrear implica que les gàmetes 
pertanyen als individus que les han aportades, que per tant no 
poden ser forçats a tenir fills, els gens són un component mínim en 
comparació amb les circumstàncies socials per determinar els 
vincles de filiació. Com a societat, ens basem en altres valors com 
la cura d’uns respecte dels altres i les relacions interpersonals per 
sobre de la biologia. És per això que la biologia sovint esdevé un 
esquema massa rígid per atorgar l’estatus de “pare” o “mare”, ja 
que confereix drets basant-se simplement en les proves d’ADN, 
més que en una anàlisi de la voluntat o de les relacions entre els 
individus. En conseqüència, res impedeix que des d’un punt de 

                                                 
733 BARTHOLET, 1999, cit., pp. 24 i ss.; ILTIS, JOHNSON and HINZE (Eds.), 

cit., p. 131; DE MELO-MARTÍN, cit., pp. 186 i 195. 
734 Així ho ha notat WALDMAN: 2004, cit.; “King Solomon in the age of 

assisted reproduction”, 24 T. Jefferson L. Rev. 219, 2001-2002, pp. 222-227; i 
WALDMAN i HERALD, cit., pp. 316 i ss. En el mateix sentit, vegeu UPCHURCH, cit., 
2007, pp. 2145-2146 i 2005, cit., pp. 423-424. Vegeu també DOLGIN: “Just a 
gene...”, cit., pp. 645-646.  

735 UPCHURCH, 2007, cit., pp. 2145-2146; i 2005, cit., pp. 423-424.   



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 380 

vista jurídic l’estatus parental es desvinculi dels drets que poden 
existir sobre el propi material genètic736. 
 
7.3.2. La teoria que exigeix el consentiment mutu p er a la 
implantació dels preembrions  
 
La teoria que exigeix el consentiment mutu per a la implantació 
dels preembrions un cop produïda la ruptura del projecte parental 
atorga prevalença a la voluntat de les parts en aquest moment. 
Segons els seus defensors, l’exigència de consentiment mutu per 
a disposar dels preembrions en un temps 2 no perjudica l’individu 
que va confiar en l’acord en un temps 1, ja que en signar-lo cada 
part era conscient del seu dret a canviar d’opinió. A diferència de 
les estratègies de vinculació per al cas que les parts no siguin 
racionals, o dels documents de voluntats anticipades, en els 
acords sobre la disposició dels preembrions les parts no fan cap 
previsió per quan no puguin prendre una decisió racional, la qual 
cosa evita que hagin de quedar vinculades.  
 
En connexió amb la teoria anterior, el fonament d’aquesta teoria és 
el principi segons el qual ningú pot ser forçat a procrear, que es 
basa en l’assumpció que els drets sobre els preembrions són 
inalienables737; la doctrina del canvi de circumstàncies738; i la 

                                                 
736 Linda S. ANDERSON, “Redefining...”, cit., pp. 14 i ss.; CAHN, 2009, cit., 

pp. 205 i 209-210, i 2002, cit., p. 599; i WALDMAN i HERALD, cit., pp. 316 i ss. En 
general, vegeu SILVER, cit., pp. 609 i ss.; Kermit ROOSEVELT III, “The Newest 
Property: Reproductive Technologies and The Concept of Parenthood”, 39 Santa 
Clara Law Review 79, 1998, pp. 128 i ss; HORSEY, cit., a HORSEY i BIGGS, cit., p. 
162; SHAPIRO, cit., a MACLEAN (Ed.), cit., pp. 81-94, en especial pp. 92-94; 
FUSCALDO, a GUNNING and SZOKE (Eds.), cit., pp. 182 i 184, 187-188.  

737 Carl H. COLEMAN, cit., pp. 87, 92, 101 i ss.; i George J. ANNAS: 
“Ulysses and the Fate of Frozen Embryos – Reproduction, Research, or 
Destruction?”, Legal Issues in Medicine Vol. 343, Number 5, 2000, pp. 373-376, a 
pp. 375-376; “The Shadowlands...”, cit., pp. 158 i ss.  

738 A diferència de les transaccions purament comercials, sobretot en 
atenció a la durada presumiblement llarga d’un matrimoni, les circumstàncies de 
les parts poden canviar significativament des de la signatura de l’acord al moment 
de l’execució, d’una manera que no s’hagi anticipat en el contracte i que podria 
convertir-lo en injust: vegeu Ian SMITH (cit., p. 216). En aquest sentit, a Espanya, 
NAVARRO MICHEL (cit., p. 168) conclou que “qui signa un acord per a la 
transferència d’embrions no pot quedar vinculat de la mateixa manera que qui 
signa un préstec hipotecari (...)”. Així, segons l’autora, una modificació de les 
circumstàncies com la ruptura de la parella, ha de poder incidir en l’acord. Una 
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creença que els individus que recorren a la FIVTE són més 
proclius a prendre decisions basades en sentiments i instints que 
en deliberacions racionals739.  
 
Els defensors d’aquesta teoria consideren que els resultats de la 
paternitat indesitjada es poden evitar respectant l’autonomia de les 
parts fins que puguin assolir un acord mutu sobre la disposició dels 
preembrions. En aquesta línia, proposen que a manca d’acord els 
preembrions romanguin crioconservats si una part així ho sol·licita i 
paga les taxes corresponents. La continuïtat de l’emmagatzematge 
respecta els interessos sobre els preembrions i permet que l’altra 
part canviï de parer. Si les parts no es pronuncien, els preembrions 
s’hauran de considerar abandonats740. No obstant, el principal 
problema que planteja l’exigència de consentiment mutu és que a 
llarg termini pot portar a situacions inversemblants, com el 
manteniment indefinit de la crioconservació fins que s’assoleixi un 
acord (el que pot resultar especialment complex en el context de la 
separació o el divorci), l’embrió esdevingui inviable, o no hi hagi 
mecanismes que el permetin conservar més temps.  
 
Com hem dit, un dels pilars essencials de la teoria que exigeix el 
consentiment mutu i contemporani és l’assumpció que les 
persones són incapaces de preveure amb certesa en un temps 1 
quin serà el seu estat emocional quan en un temps 2 sorgeixi una 
contingència determinada. El transcurs del temps pot convertir la 
decisió inicial en obsoleta, en tant que aquesta decisió reflectia les 

                                                                                                               
altra cosa és que aquesta modificació pugui donar lloc a compensació per la 
confiança raonable de l’altra part en l’acord. 

739 Així, segons Carl H. COLEMAN (cit., pp. 92 i 101) les parts que es 
sotmeten a TRA es troben en un estat emocional especialment delicat, 
influenciades pel desig de tenir fills. En aquest context, algunes persones 
sobrevaloren les possibilitats d’èxit dels tractaments. Vegeu també UPCHURCH, cit., 
2005, p. 420; i Helene S. SHAPO, “Frozen pre-embryos and the right to change 
one’s mind”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 12:75, 2002, 
p. 103. Un estudi basat en 34 entrevistes a pacients de dues clíniques 
universitàries nord-americanes, d’edat i estatus social similar arriba a les mateixes 
conclusions: LYERLY, STEINHAUSER, NAMEY, TULSKY, COOK-DEEGAN, SUGARMAN, 
WALMER, FADEN, WALLACH, cit., pp. 1623-30. En contra, IKEHARA (cit., p. 320) 
considera improbable que dues persones que accedeixen conjuntament a les 
TRA per tenir un fill comú prenguin decisions poc madures i reflexionades sobre 
els preembrions que puguin resultar del tractament. 

740 Carl H. COLEMAN, cit., i BERG, cit., 2005, pp. 201-202, 206-211.  
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preferències del subjecte en un temps 1 però va deixar de fer-ho 
en un temps 2741. 
 
L’anterior pot ser degut a una previsió incorrecta de les 
circumstàncies externes, motivades per defectes cognitius; a 
canvis de preferències donats pel pas del temps o basats en 
defectes volitius; i als motivats per una combinació d’ambdós 
factors. La recerca en l’àmbit de les ciències conductistes o del 
comportament demostra que els individus pateixen de forma 
sistemàtica biaixos en les prediccions de la probabilitat de diversos 
fets, la qual cosa de vegades determina que prenguin decisions 
subòptimes. L’anterior no suggereix necessàriament que els 
individus són poc precisos a l’hora de prendre decisions, sinó que 
les seves decisions es poden veure afectades per múltiples 
factors, com costos d’informació, errors de percepció, 
infravaloració de la realitat, sobreoptimisme i excessiva confiança 
en un mateix i en què els fets negatius succeiran als altres amb 
major probabilitat742.  
 
La major part de la discussió acadèmica sobre la tendència dels 
individus a prendre decisions inacurades s’ha centrat en els 
aspectes cognitius, tot i que els individus són més propensos als 
biaixos emocionals743. Les dificultats per corregir-los, superiors a 
                                                 

741 Entre d’altres factors, aquesta previsió inacurada es produeix perquè 
quan els individus preveuen el seu comportament en el temps acostumen a 
descomptar el valor del seu benestar. El descompte és hiperbòlic, és a dir, els 
individus prefereixen el present que el futur, que els preocupa menys. Els 
individus subjectes a descompte hiperbòlic estan sotmesos a inconsistències 
temporals, la qual cosa justifica que de vegades recorrin a l’estratègia de la 
vinculació en un temps 1 per tal de controlar el resultat desitjat en un temps 2: Jon 
ELSTER, “Ulysses Revisited: How and Why People Bind Themselves”, pp. 1-87, a 
ELSTER, cit., pp. 24-26.  

742 Aquesta línia de recerca es va proposar des de la psicologia per 
Daniel KAHNEMAN & Amos TVERSKY, “Prospect Theory: An Analysis of Decision 
Under Risk”, 47 Econometrica 263, 1979. L’impacte d’aquest treball ha estat 
analitzat per David LAIBSON & Richard ZECKHAUSER, “Amos Tversky and the 
Ascent of Behavioral Economics”, 16 J. Risk & Uncertainty 7, 1998.  

743 Com ha posat de relleu recentment BLUMENTHAL, la susceptibilitat dels 
errors de predicció pot tenir implicacions per a la presa de decisions mèdiques, 
judicials, de dret de contractes, maternitat subrogada i disposició dels 
preembrions crioconservats en ocasió del divorci, entre d’altres: BLUMENTHAL cit., 
2005, pp. 166-172; i cit., 2007, pp. 10, 24, 57 i ss.  
Per la influència dels errors de predicció des d’un punt de vista cognitiu, vegeu E. 
Allan FARNSWORTH, 1998, cit., pp. 22 i ss.; Cass R. SUNSTEIN and Richard H. 
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les pròpies dels cognitius, tenen conseqüències importants a l’hora 
de portar a terme una anàlisi cost-benefici que permeti valorar una 
possible intervenció paternalista744.  
 
Els defensors de la teoria que exigeix el consentiment mutu i 
contemporani consideren que cal tenir en compte la tendència dels 
individus a infravalorar les probabilitats moderades i elevades 
d’esdeveniments futurs negatius, com demostra l’optimisme 
excessiu dels subjectes en relació a les seves probabilitats de 
divorci, sobretot en contreure el primer matrimoni745. De la mateixa 
manera, quan les parts inicien un tractament de FIVTE no ho fan 
amb la creença que es divorciaran en un futur, ja que en aquest 
moment la seva preferència consisteix, precisament, en crear una 
família746. 
 

                                                                                                               
THALER, “Libertarian Paternalism is not an Oxymoron”, Jonh M. Olin & Economics 
Working Paper No. 185 (2D series), May 2003, pp. 9 i ss. (University of Chicago 
Law Review, en premsa): http://ssrn.com/abstract=405940; i Christine JOLLS, Cass 
R. SUNSTEIN, and Richard THALER, “A Behavioral Approach to Law and 
Economics”, 50 Standford Law Review 1471, 1998, p. 1541. Per una crítica 
concreta a les teories de l’elecció racional, vegeu KOROBKIN, ULEN, cit., pp. 1169-
1170.  

744 COHEN acusa de “paternalisme clàssic” els arguments contraris a la 
validesa dels acords sobre la disposició dels preembrions, i en especial dels que 
en preveuen la implantació un cop produïda la ruptura de la parella assumint que 
els individus cometran errors en preveure les seves preferències: “The 
Constitution...”, cit., p. 1171. Una acció és paternalista si no encaixa amb les 
preferències del subjecte en el moment de l’acte. No obstant, l’acció pot estar 
justificada si el subjecte l’ha consentida: BLUMENTHAL, 2007, cit., p. 7.  

745 Respecte d’individus que sol·licitaven llicència matrimonial, vegeu 
Lynn A. BAKER & Robert E. EMERY, “When Every Relationship Is Above Average: 
Perceptions and Expectations of Divorce at the Time of Marriage”, 17 Law & Hum. 
Behav. 439, 443, 1993. En relació als acords prematrimonials, vegeu Ian SMITH, 
cit., pp. 204, 213-214 i 219. L’autor posa de relleu que d’una mostra d’individus 
que sol·licitaven llicència matrimonial, la resposta mitjana sobre la probabilitat que 
el seu matrimoni acabés en divorci era 0. Amb caràcter general, vegeu el capítol 
“26. Self-Serving Bias, with a Note on Attribution Error”, a Ward FARNSWORTH, The 
Legal Analyst. A Toolkit for Thinking About The Law, Chicago and London, The 
University of Chicago Press, 2007, pp. 237-246.   

746 UPCHURCH (cit., 2007, pp. 2124-2125, 2138-2139). Per contra, els 
defensors de les tesis contractuals argumenten que l’optimisme excessiu sobre la 
possibilitat de divorci no pot constituir un argument contrari a executar els acords 
sobre la disposició dels preembrions crioconservats, sinó que si de cas només 
n’explicarà la menor freqüència: COHEN, “The Right Not to Be...”, cit., p. 160. 
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Atès que els errors de predicció vicien el CI necessari per a la 
formació d’un contracte vàlid, cal privilegiar les decisions que es 
porten a terme en un moment posterior perquè són les que 
expressen les preferències actuals747. Pocs treballs han estudiat la 
influència de les emocions en decidir la disposició dels 
preembrions, i els estudis existents es basen en mostres poc 
representatives. Segons un d’aquests estudis, la participació dels 
individus en la crioconservació no reflecteix necessàriament una 
decisió motivada. En aquest moment els individus no es troben en 
la millor situació per prendre decisions, a més que les seves 
preferències acostumen a variar al llarg del temps. El propi procés 
de tractament contra la infertilitat, tingui o no èxit, influencia 
profundament les preferències finals. En aquest context, és 
improbable que els acords previs a la crioconservació solucionin el 
problema de l’excés de preembrions d’una manera respectuosa 
amb les preferències posteriors dels individus que van decidir 
crear-los748.  
 
Malgrat l’anterior, els pocs estudis que valoren els canvis d’opinió 
de les parelles en relació als destins dels preembrions es 
refereixen a acords que preveuen la donació a tercers, no als 
acords previs d’implantació a l’altre membre de la parella en cas de 
ruptura. Així mateix, les tesis que atorguen pes a les emocions es 
basen en dades generals sobre la dificultat de preveure les 
emocions futures, no en dades concretes sobre la influència de les 
emocions en relació a la paternitat genètica inconsentida.   
 
Alguns tribunals i autors han basat el caràcter no vinculant dels 
acords sobre la disposició dels preembrions en els mateixos 
arguments per què es neguen a executar els acords de maternitat 
subrogada quan la gestant canvia d’opinió un cop produït el 
naixement. Un dels arguments més invocats al respecte és que els 
vincles que es generen durant la gestació i el part impedeixen que 
la candidata a mare subrogada porti a terme una decisió 
                                                 

747 En les disputes sobre preembrions crioconservats, la manca 
d’execució de l’acord previ també s’ha basat en la naturalesa especial dels 
preembrions: BLUMENTHAL, 2005, cit., p. 210; CAHN, 2002, cit., pp. 601 i ss; 
PENNINGS, cit., 2000, pp. 981-982.  

748
 Vegeu LYERLY, STEINHAUSER, NAMEY, TULSKY, COOK-DEEGAN, 

SUGARMAN, WALMER, FADEN, WALLACH, cit., pp. 1623-1630: l’estudi es basa en 34 
entrevistes a pacients de dues clíniques universitàries nord-americanes, d’edat i 
estatus social similar.  
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plenament lliure en el moment de signar l’acord. D’aquesta 
manera, la dona que “ex ante” renuncia al fill que ha de gestar a 
favor d’una altra dona, mai pot portar a terme una decisió totalment 
voluntària i informada749.  
 
Un argument freqüent dels contraris a executar els acords de 
maternitat subrogada és que la dona que accepta actuar com a 
mare subrogada no pot experimentar els mateixos sentiments 
després del part. L’objecció connecta amb les dades segons les 
quals els individus sovint prediuen inacuradament l’impacte de les 
seves reaccions a fets futurs. Aplicats als acords sobre la 
disposició dels preembrions, aquests arguments valoren 
especialment l’impacte de les decisions procreatives en 
l’autonomia de l’individu per tal d’impedir que les decisions preses 
en un moment previ segueixin vinculant quan ha tingut lloc un 
canvi de circumstàncies.  
 

Així, el recurs a l’interès públic (“public policy”) emprat per alguns 
tribunals per invalidar els acords de maternitat subrogada 
tradicional quan la gestant reconsiderava la decisió prèvia, també 
s’ha utilitzat per altres tribunals per tal d’oposar-se a l’execució 
d’un acord previ dirigit a la implantació dels preembrions. En el 
cas A.Z. v. B.Z., el TS de Massachusetts considerà que l’excepció 
de l’interès públic impedeix que “(...) es pugui obligar els individus 
a constituir certes relacions familiars, i que la llei es pugui utilitzar 
com a mecanisme per tal de forçar relacions indesitjades. (...)” (p. 
1059). A J.B. v. M.B., el TS de Nova Jersey aplicà la mateixa 
excepció per tal d’invalidar l’acord que determinava la disposició 
dels preembrions per part del centre, i estimà la pretensió de la 
dona favorable a la destrucció. En la mateixa línia, a In re 

                                                 
749 Aquesta és la tendència jurisprudencial que s’observa respecte dels 

acords de maternitat subrogada tradicional, a partir de la sentència del TS de 
Nova Jersey que resolgué In Re Baby M [537 a.2d 1227 (N.J. 1988)]. Són molts 
els autors contraris a l’execució d’aquests acords perquè els consideren 
objectificadors, no neutres des d’un punt de vista de gènere i perquè no es basen 
en una vertadera opció lliure i informada. Vegeu, entre d’altres, Margaret RADIN, 
qui a més aporta arguments de raça i classe per suggerir que en el sistema actual 
els acords de maternitat subrogada difícilment es distingirien de la “venta de 
nadons”: “Market-Inalienability”, 100 Harv. L. Rev. 1849, 1987; “Reflections on 
objectification (Symposium on biomedical technology and health care: social and 
conceptual transformations)”, 65 Southern California Law Review 341, 1991, pp. 
352 i ss. Amb els mateixos arguments s’ha pronunciat més recentment Vanessa 
S. BROWNE- BARBOUR, “Bartering for babies: are preconception agreements in the 
best interests of children?”, 26 Whittier Law Review 429, 2004. 
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marriage of Witten el TS d’Iowa declarà que seria contrari a 
l’interès públic executar un acord sobre la disposició dels 
preembrions sense el consentiment mutu de les parts que el van 
celebrar. 

 
Ara bé, el recurs a la naturalesa transformadora que pot tenir el 
vincle gestacional per legitimar el canvi de voluntat produït i, per 
tant, la inexecució de l’acord previ no és procedent per tal 
d’invalidar els acords sobre els preembrions crioconservats. A 
diferència dels acords de maternitat subrogada, quan sorgeix la 
controvèrsia entre les parts els preembrions encara no s’han 
implantat, de manera que no s’ha format cap vincle gestacional 
que pugui justificar un canvi d’opinió que invalidi l’acord. Els acords 
sobre la disposició dels preembrions crioconservats no són acords 
anticipats per tal de procurar o evitar un embaràs, sinó que tenen 
per objecte determinar si els preembrions seran utilitzats en un 
intent d’embaràs posterior, potser quan la parella ja s’hagi dissolt. 
D’altra banda, els casos de maternitat subrogada impliquen una 
situació de reconeixement de la paternitat on més de dues 
persones pretenen establir la filiació legal respecte d’un nen ja 
nascut. Per contra, en les disputes sobre els preembrions no es 
tracta de determinar respecte de qui es pot establir la filiació d’un 
menor, sinó d’escollir entre la implantació o la no implantació750.  
 
Així mateix, el rebuig dels acords de maternitat subrogada als 
EE.UU. no és unànime. Alguns tribunals han declarat vàlids els 
contractes de maternitat subrogada gestacional en atenció a la 
rellevància causal de la voluntat dels pares intencionals en el 
naixement, i alguns estats els regulen si compleixen determinades 
garanties751.  

                                                 
750 SHAPO, 2002, cit., p. 91.  
751 Em remeto a les dades aportades al capítol segon. Són moltes les 

veus favorables a l’execució d’aquests acords amb independència dels canvis 
d’opinió que puguin tenir lloc després del naixement: vegeu SHULTZ, cit., 1990, pp. 
381 i ss. L’autora emfatitza les diferències entre els acords de maternitat 
subrogada i els de donació d’un fill en adopció, ja que la preconcepció de la 
decisió de la mare subrogada atorga un major respecte i possibilitat de 
compliment a la seva decisió. Des d’un punt de vista de gènere, s’afirma que la 
invalidació dels acords de maternitat subrogada exalta les experiències de 
l’embaràs i el part per sobre de la formació de decisions i expectatives 
emocionals, intel·lectuals i interpersonals per part de les dones. En el mateix 
sentit, vegeu també Malina COLEMAN, cit.; i DOLGIN, 1997, Cit., pp. 181 i ss. Més 
recentment, vegeu MACKENZIE, cit., a HORSEY i BIGGS, cit., pp. 185, 193 i ss. 
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7.3.3. La teoria basada en el canvi de circumstànci es  
 
Les al·lusions al canvi de circumstàncies produït amb la ruptura del 
projecte parental constitueixen un argument de reforç de la teoria 
que exigeix el consentiment mutu i contemporani, ja que els 
tribunals nord-americans en cap cas hi han recorregut 
autònomament per tal de fonamentar les decisions contràries a la 
implantació dels preembrions. En desaparèixer el fi inicial pel qual 
es van crear els preembrions, aquestes tesis atorguen prevalença 
a la part que en un temps 2 s’oposa al fi inicialment previst de mutu 
acord.   
 
A diferència de les tesis del contracte implícit que consideren 
essencial el component de voluntat (“intention”) en la constitució de 
famílies en el moment d’accedir a les TRA, la teoria basada en el 
canvi de circumstàncies atorga una importància bàsica al transcurs 
del temps inherent a la crioconservació i, amb ell, al canvi de 
circumstàncies i a la inexistència de voluntat conjunta un cop la 
relació s’ha dissolt752. En no tractar-se estrictament d’un cas de 
maternitat d’una dona sola, en què el projecte ha estat iniciat per 
un únic individu, cal tenir en compte la voluntat de l’altra part que 
en principi va accedir a la FIVTE i que després revoca aquesta 
voluntat per qualsevol raó. L’element volitiu és tan important en 
aquest context que, en absència de voluntat, les càrregues 
derivades de la paternitat no es poden imposar753.  
 
En estar basada en la voluntat, la teoria que emfatitza el canvi de 
circumstàncies produït amb la ruptura del projecte parental 
                                                 

752 Wendy DULLEA BOWIE, “Multiplication and division – new math for the 
courts: new reproductive technologies create potential legal time bombs”, 95 
Dickinson Law Review 155, 1990, p. 180. En paraules de l’autora: “Poques 
persones volen tenir fills amb un exespòs”. En el mateix sentit, IKEHARA, cit., p. 
317; SIECK, cit., pp. 474-475; JONES, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 213; i 
MARIGLIANO, cit., pp. 1399-1400. Aquest argument també va ser decisiu pels 
jutges de la minoria dissident en el cas Nahmani v. Nahmani, resolt pel TS 
d’Israel. En paraules del jutge Zamir, si s’hagués preguntat a l’home en el moment 
de consentir a la FIVTE si voldria que la implantació es portés a terme en cas de 
circumstàncies sobrevingudes com la ruptura de la parella, la seva resposta 
raonable hagués estat “no” (§15). El President del Tribunal, el jutge Barak, es 
pronuncià en el mateix sentit (§2).   

753 LAMM, El elemento volitivo..., cit., i “La custòdia d’embrions...”, cit., p. 
10.  
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s’aplica, en principi, amb independència de l’origen de les 
gàmetes. Atès que la mera dissolució del projecte parental comú 
evita la implantació dels preembrions, aquesta teoria situa les parts 
en posició d’igualtat. Així mateix, es tracta d’una teoria neutra des 
del punt de vista de gènere, ja que evita que es porti a terme la 
implantació dels preembrions, amb independència que l’hagi 
sol·licitada l’home o la dona. Una altra qüestió és que, a la 
pràctica, aquesta teoria acabi repercutint més negativament sobre 
les dones, ja que són elles les que amb més freqüència sol·liciten 
la implantació dels preembrions un cop dissolta la relació.   
 
 
7.4. Teories de gènere 
 
7.4.1. La posició de la dona en les tècniques de re producció 
assistida  
 
a) Introducció  
 
Els conflictes sobre la disposició dels preembrions que sorgeixen 
amb motiu de la crisi de la parella que va decidir crioconservar-los 
en el curs d’un procés de FIVTE presenten una sèrie 
d’implicacions de gènere de les quals no podem prescindir en 
formular propostes de solució. No és casual que majoritàriament 
siguin les dones les que, en contra de la pretensió dels homes, 
sol·licitin la implantació dels preembrions un cop produïda la 
ruptura de la relació, i les que per una diversitat de circumstàncies 
es troben més condicionades quan sorgeixen aquests conflictes. 
Tampoc és casual que els tribunals hagin resolt majoritàriament en 
contra seva en base a una pluralitat d’arguments.  
 
Aquest grup de casos posa de relleu un poder emergent dels 
homes en el control de la reproducció. És per això que una de les 
crítiques a la tendència jurisprudencial contrària a la pretensió de 
la part que sol·licita la implantació dels preembrions té en compte 
les seves majors repercussions en les dones. L’impacte negatiu i 
desproporcionat d’aquesta jurisprudència en les dones explica per 
què moltes de les propostes de solució d’aquests conflictes troben 
fonament en les teories de gènere. El conjunt d’arguments que 
tenen en compte les majors implicacions de les TRA en les dones 
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a l’hora d’atribuir-los la disposició dels preembrions es poden 
agrupar sota les tesis de “sweat equity”754.  
 
L’anàlisi de les implicacions d’aquests conflictes concrets en la 
situació de les dones s’ha de contextualitzar, ja que s’emmarca 
dins d’una anàlisi molt més àmplia que s’ha portat a terme des dels 
corrents feministes i que estudia les implicacions de gènere que 
tenen per a les dones les TRA en general. Tradicionalment, 
l’oposició a les TRA s’ha manifestat des de dos sectors: els 
conservadors i els feministes. Els primers s’acostumen a mostrar 
contraris a les TRA perquè separen sexe i reproducció, alterant les 
assumpcions tradicionals i les relacions familiars. La resistència 
d’aquests grups a separar sexe i reproducció es basa normalment 
en teories basades en les lleis naturals o en principis religiosos 
explícits. Des de posicions antagòniques, i a partir de l’evidència 
que la receptora de les TRA sempre és una dona, el segon grup 
d’oposició acusa les TRA de contribuir a la perpetuació dels rols 
patriarcals, basats en l’assumpció que la condició femenina es 
troba necessàriament connectada a la maternitat. La ciència i la 
medicina, dirigides principalment per homes, actuarien com a 
instruments de control, reforçant aquest poder755.  
 
A partir dels anys setanta i vuitanta, amb el desenvolupament de 
les TRA en les societats occidentals, diversos corrents feministes 
nord-americans van començar a estudiar l’impacte de les TRA des 
de d’una perspectiva de gènere. El 1985 aquests primers 
moviments van desembocar en la creació del Feminist 

                                                 
754 WALDMAN i HERALD, cit., pp. 320 i ss.; TRESPALACIOS, cit., pp. 822 i ss.; 

Amanda J. SMITH, “J.B. v. M.B.: New evidence that contracts need to be 
reevaluated as the method of choice for resolving frozen embryo disputes”, 81 
North Carolina Law Review 878, 2003, pp. 895 i ss.; SHAPIRO, SPECE, DRESSER, 
WRIGHT CLAYTON, cit., p. 638; APEL, cit., 2001; i DAAR, “Assisted Reproductive 
Technologies...”, cit., p. 466. Les dues darreres qualifiquen d’”irònic” que les TRA 
hagin augmentat les oportunitats de les dones infèrtils, al temps que els tribunals 
n’han reduït els drets procreatius. BOATMAN ho qualifica de “prejudicis contra les 
dones i les persones infèrtils” (cit., p. 308). En relació a la HFEA (1990) britànica, 
LIND (cit.) qualifica d’”ironia” que l’accés a les TRA que possibilita la Llei 
constitueixi un “remei i un càstig”.  

755 PURDY, cit., a KUHSE and SINGER (eds.), cit., pp. 163-172, 163-164, 
166. Segons l’autora, en tant que la premissa que els homes com a grup volen 
subordinar o eliminar les dones, que és la base d’aquests corrents, és una 
premissa implausible, no té sentit rebutjar les TRA d’entrada.  
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International Network of Resistance to Genetic and Reproductive 
Engineering (FINRRAGE).  
 
Des de finals dels anys vuitanta i al llarg dels noranta, les anàlisis 
portades a terme pels corrents feministes van donar lloc a diversos 
treballs que constaten l’absència d’un punt de vista uniforme sobre 
el que representen les TRA per a les dones i sobre el seu ús. És 
per això que dintre del feminisme la relació entre les dones i les 
TRA sovint s’ha presentat com una disjuntiva, en funció de si els 
seus representants consideren que les tècniques atorguen més 
poder a les dones o, pel contrari, constitueixen una nova font 
d’opressió756. La divisió que hi ha dins dels corrents feministes en 
aquest tema, com es posa de relleu a continuació, és assimilable a 
la que existeix entorn de la maternitat subrogada als EE.UU.757.  
 
b) Primera etapa: corrents liberals  
 
El feminisme liberal, la irrupció del qual coincideix amb l’etapa 
inicial de les TRA a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, 
sosté que la biologia és el major obstacle per a l’emancipació 
femenina. En aquest marc, les TRA es perceben com un 
instrument d’alliberament de la dona, que guanya major autonomia 
reproductiva en assolir el control directe del propi cos758. La tesi 
                                                 

756 En funció de les respostes a aquesta dicotomia, les aproximacions 
feministes a la reproducció assistida i a la seva regulació es poden classificar en 
els models crític, contextual i opcional: Derek MORGAN, “Frameworks of Analysis 
for Feminisms’ Accounts of Reproductive Technology”, 189-209, a Sally SHELDON 
& Michael THOMSON (Eds.), Feminist Perspectives on Health Care Law, London – 
Sydney, Cavendish, 1998. Com a exemple d’aquesta dicotomia, vegeu l’apartat 
dedicat a les TRA, dins del capítol 5 (“Women and Reproduction”) de BECKER, 
BOWMAN, NOURSE, YURACKO, cit., pp. 516 i SS. El títol del capítol, “Reproductive 
Technology: Boon or Bane for Women?”, ja és prou explícit.  
A Espanya aquests corrents han estat presentatS per ALKORTA IDIAKEZ (Regulación 
jurídica..., cit., pp. 77 i ss.), VEGA–VEGA–MARTÍNEZ (cit., pp. 8 i ss.) i Encarnación 
FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ [“Mujeres y técnicas de reproducción artificial 
¿Autonomía o sujeción?”, a BALLESTEROS (Coord.), cit., pp. 159 i ss.], entre 
d’altres. Aquesta darrera presenta el problema com una disjuntiva entre 
autonomia i subjecció. Des d’una posició més propera als plantejaments liberals 
s’ha pronunciat SERNA MEROÑO, cit., a COBACHO GÓMEZ (Dir.) y INIESTA DELGADO 
(Coord.), cit., pp. 197-198.  

757 Per una aproximació a la divisió existent dins del feminisme en 
matèria de maternitat subrogada, vegeu WEISBERG, APPLETON, cit., p. 1108.  

758 La idea original de biologia com a destí prové de Simone DE BEAUVOIR, 
Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949. Com a representant de les tesis 
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que l’enginyeria reproductiva s’imposa als individus, en lloc de 
veure’s com un mitjà que facilita l’elecció, acaba perjudicant les 
dones amb problemes de fertilitat i determinats grups com els 
formats per les parelles homosexuals. En conseqüència, cal alterar 
les condicions en què s’utilitzen les TRA, per tal de dirigir-les a 
favor seu i modificar així l’estructura tradicional de la família de 
base patriarcal759. 
 
Aquest corrent també qüestiona la presentació de la maternitat 
com a construcció social, ja que per a moltes dones el desig de 
tenir fills és espontani i voluntari. El feminisme liberal defensa, per 
tant, que la planificació familiar, l’anticoncepció i les possibilitats 
que ofereixen les TRA permeten alliberar la dona de la “tirania de 
la reproducció” i que no es poden atribuir els resultats d’un mal ús 
de la tecnologia a la tecnologia per se. Per tant, les TRA només es 
poden rebutjar quan els danys efectius i potencials que provoquen 
són superiors als beneficis associats760.  
 
Més enllà dels moviments feministes, els autors que interpreten 
l’autonomia reproductiva de forma àmplia també s’adscriuen a 
aquests corrents liberals, ja que consideren que les TRA promouen 
la llibertat d’elecció dels homes i les dones per tal de superar una 
infertilitat indesitjada, al temps que permeten que les dones 
desenvolupin rols diferents del de mare. Per tal d’assegurar que 
les receptores comprenen completament i escullen amb total 
llibertat una tècnica en particular, aquests autors proposen regular 
les TRA i el consentiment per accedir-hi. En aquest context, la 
formació de famílies que les TRA fan possible comprèn una idea 
de l’elecció basada en el mercat i que, per tant, atorga un paper 
                                                                                                               
liberals, destaca Shulamith FIRESTONE, The Dialectic of Sex (The Case for 
Feminist Revolution), New York, First Farrar, Straus and Giroux, 2003 (any de 
reimpressió, 1a. edició de 1970), pp. 178-182, 184-186. Als noranta, aquestes 
tesis van ser defensades per Linda J. LACEY, “’O Wind, Remind him that I have no 
child’: infertility and feminist jurisprudence”, 5 Mich. J. Gender & L. 163, 1998, pp. 
169-171; Lynda BIRKE, Susan HIMMELWEIT and Gail VINES, Tomorrow’s Child: 
Reproductive Technologies in the 90’s, London, Virago Press, 1990; i Sarah 
FRANKLIN, “Review of Susan Squier’s Babies in Bottles”, a S. SQUIER, Babies in 
Bottles: Twentieth-Century Visions of Reproductive Technologies, New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press, 1994.  

759 Rosalind POLLACK PETCHESKY, “Fetal Images: The Power of Visual 
Culture in the Politics of Reproduction”, 13 Feminist Studies 263, 1987, pp. 278-
280 i 285.  

760 Vegeu PURDY, cit., p. 77.  
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decisiu al CI. El CI esdevé el mecanisme a través del qual els 
individus es poden protegir i l’instrument que permet canalitzar 
l’individualisme basat en el lliure mercat, de manera que qualsevol 
nova tècnica es veu com un assoliment d’autonomia individual761.  
 
c) Segona etapa: corrents radicals  
 
A mesura que les TRA es generalitzen, algunes veus crítiques 
dintre del moviment feminista comencen a qüestionar la visió 
reduccionista d’una qüestió tan complexa com la infertilitat, en 
relació al desig de tenir fills. La infertilitat es comença a veure com 
un problema de base psicològica connectat a les històries de cada 
individu o parella, o bé a problemes socials vinculats a la imatge de 
la dona com a mare762.  
 
En tant que la infertilitat es veu com una construcció social que 
aliena la dona a través de l’ideal cultural de la maternitat763, les 
TRA, i molt en particular la FIVTE per la seva generalització tot i 
els grans riscos que comporta, es perceben com una nova forma 
d’opressió764. Així es desprèn, per exemple, de les experiències de 

                                                 
761 El màxim representant d’aquestes tesis és ROBERTSON: “Assisted 

Reproductive Technology...”, cit., p. 914. Per una visió descriptiva recent, vegeu 

IKEMOTO, cit., p. 769.  
762 HAKER, cit., p. 220. Entre els referents literaris que han reflectit la 

imatge social de la dona-mare, en la literatura espanyola destaca el drama lorquià 
Yerma, on en paraules de la pròpia protagonista s’afirma: “(...) Cada mujer tiene 
sangre para cuatro o cinco hijos y cuando no los tienen se les vuelve veneno, 
como me va a pasar a mí” (p. 50); “Ojala fuera yo una mujer” (p. 65); “(...) Pero tú 
has de venir, amor, mi niño, porque el agua da sal, la tierra fruta, y nuestro vientre 
guarda tiernos hijos, como la nube lleva dulce lluvia” (p. 80); “¡Cómo no me voy a 
quejar cuando te veo a ti y a las otras mujeres llenas por dentro de flores, y 
viéndome yo inútil en medio de tanta hermosura!” (p. 81); “Las mujeres cuando 
tenéis hijos no podéis pensar en las que no los tenemos. Os quedáis frescas, 
ignorantes, como el que nada en agua dulce y no tiene idea de la sed” (p. 82); “Lo 
tendré porque lo tengo que tener. O no entiendo el mundo (...).” (p. 92). Vegeu 
GARCÍA LORCA, cit. 

763 TUBERT, 2004, cit., pp. 93, 147 i ss.; i 1992, cit., p. 35; CROWE, cit., a 
MCNEIL, VARCOE and YEARLEY (Eds.), cit., pp. 38; FRANKLIN, a MCNEIL et al., 1990, 
cit., pp. 200-229; COREA, cit., pp. 166 i ss; i BARTHOLET, 1992, cit., pp. 253-261, a 
254-256.  

 764 Donna L. DICKENSON, “Property and Women’s Alienation from Their 
Own Reproductive Labour”, 15:3 Bioethics 207, 2001; Donald EVANS, cit., a D. 
EVANS (Ed.), Cit., p. 4; STEINBERG, cit., a MCNEIL, VARCOE and YEARLEY (Eds.), cit., 
pp. 74-77.  
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dones que han accedit a les TRA, que sovint identifiquen tenir fills 
amb la seva tasca principal com a dones765. El paper de les TRA 
com a instrument dirigit a complir aquest ideal de base social 
també s’observa si atenem a la terminologia i a les imatges de 
nadons sans, riallers i desperts que sovint empren els centres de 
fertilitat com a reclam publicitari:   
 
 
 

 
Fertility Treatments Can Make Dreams Come True 

 

 
 

Call or email to schedule a free telephone  
Consultation with Dr. Kan 

 
Font: Newport Fertility Center (Califòrnia) 
http://www.newportfertility.com/ 
 
 

                                                                
 

Font: Huntington Reproductive Center – Medical Group (Califòrnia) 
http://www.ivf.havingbabies.com/ivf.html  

                                                 
765 BECKER, cit., pp. 29 i ss.; i Sarah FRANKLIN: Embodied Progress. A 

cultural account of assisted conception, London and New York, Routledge, 1997, 
pp. 88 i ss; i 2006, cit., pp. 549-550. 
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La terminologia del “somni fet realitat”, tan habitual en aquest 
context, es pot relacionar amb el “llenguatge de la desesperació i 
l’esperança” que envolta el recurs a les TRA, i en particular a la 
FIVTE, per part dels individus infèrtils766 i dels centres que hi 
ofereixen “solucions”767.  
 
L’ideal cultural de la maternitat ha inspirat diferents informes 
nacionals sobre les TRA que destaquen la importància de tenir fills 
i formar una família, accentuen el dolor associat a la manca 
involuntària de fills i, per tant, promouen l’accés a les TRA com el 
“remei” més indicat contra la infertilitat.  

 
Així, el “Warnock Report” que precedí a la britànica HFEA (1990) 
afirma que “La manca de fills pot ser una font d’estrès fins i tot per 
aquells que l’escullen voluntàriament. La família i els amics sovint 
esperen que la parella iniciï una família i expressi les seves 
expectatives, ja obertament o implícita. La família és una 
institució molt valorada dintre de la societat actual (…)”768. En 
sentit similar, a Espanya l’Informe Palacios que precedí la LTRA 
de 1988 considerava la infertilitat com una frustració capaç de 
deteriorar les relacions socials i la pròpia parella, i afirmava que 

                                                 
766 Així ho han posat de relleu diversos estudis antropològics. Vegeu 

FRANKLIN: 1997, cit., pp. 88 i ss; i 2006, cit., pp. 549-550.  
767 Els webs d’aquests centres acompanyen sovint les fotografies de 

nadons sans i riallers, i famílies joves i felices, d’eslògans del tipus “Hold on to 
your dreams”, “Helping couples to become families”, “Now everyone can have a 
baby”, “Bringing dreams to life since 1988”, “The ART of conception” (noteu que 
ART són les sigles en anglès de TRA), “A place where dreams of parenthood 
become reality”, “The gift of life has never been so precious”, o “Creating happy 
families” (aquest darrer és l’eslògan que acompanya el centre 
www.elitedonors.com/, referit al capítol primer). Alguns d’aquests centres fins i tot 
tenen noms tan explícits com “I dream of baby” o “Making dreams come true”. Els 
eslògans s’han extret de centres amb seu als EE.UU., ja que la quasi-
desregulació imperant en aquell país en la matèria explica la major 
comercialització de les TRA i, per tant, la major publicitat que se’n fa.  
A Espanya, on les TRA es troben molt més regulades, l’ús d’aquesta terminologia 
i de la publicitat basada en aquests eslògans es troba més restringida (així, 
centres de renom com IVI, Dexeus o Sanitas no l’empren), tot i que també en 
trobem alguns exemples: “Haz realidad tu sueño, nuestro Instituto Cefer te 
ayudará” i “Nuestro objetivo, vuestra felicidad” (Instituto de Reproducción Cefer); o 
“Te ayudamos a cumplir tu sueño con los tratamientos más avanzados”  
(Centre de Reproducció Assistida, Clínica Sagrada Família:  
http://www.reproduccion-asistida.com/).  

768 WARNOCK, 1985, cit., p. 8 (par. 2.2).  



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 395 

els fills eren un vincle important no només en la família, sinó 
també en la societat. En aquest sentit, l’Informe afirmava que la 
manca de fills podia deteriorar la relació de parella, i reforçar els 
missatges negatius procedents de l’entorn social769. 
 

Aquesta ideologia pronatalista també s’observa en campanyes 
publicitàries recents d’organismes professionals dedicats al 
tractament de la infertilitat, adreçades principalment a les dones 
per tal que tinguin cura de la seva fertilitat i tinguin fills “abans que 
sigui massa tard”. Un exemple són els anuncis de la campanya 
anual “Protect your fertility”, iniciada als EE.UU. per l’ASRM l’any 
2001770:  

 

 
 

La imatge d’un biberó cap per baix, que representa un rellotge de sorra 
que compta el temps enrere, s’acompanya de la llegenda “El pas del 
temps fa disminuir la capacitat per tenir fills. Si bé les dones i les seves 
parelles són les responsables per decidir quan (i si) tenir-ne, les dones 
d’entre 20 i 30 anys tenen més probabilitats per concebre. Les teves 
decisions actuals poden afectar la teva capacitat per concebre al futur. 
La infertilitat és una malaltia que afecta 6,1 milions de persones als 
EE.UU. Informa-te’n.”  

                                                 
769 Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación “in 

vitro” y la Inseminación Artificial Humanas (“Informe Palacios”), aprovat pel 
Congrés el 10.4.1986 (p. 53).  

770 Font: http://www.protectyourfertility.org/. Com anuncia la mateixa web, 
la campanya va ser ideada per l’ASRM, l’organització nord-americana que 
aglutina més experts en fertilitat.  
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En segon lloc, tant el feminisme crític com el feminisme radical 
denuncien el potencial que tenen alguns dels mètodes de control 
de la natalitat i les TRA per intensificar les desigualtats de gènere i 
de classe, en especial respecte de les dones que es troben en 
circumstàncies socials més desafavorides. Els factors 
socioculturals tenen un impacte directe en els nivells educacionals 
i d’accés a salut i higiene que són determinants per a evitar 
malalties que poden afectar la fertilitat. Així mateix, les causes de 
la infertilitat són diferents en funció de la raça. Al respecte, als 
EE.UU. s’ha demostrat que la causa principal d’infertilitat entre les 
dones, els problemes tubàrics, afecta el doble o fins i tot més a les 
dones de raça negra, les quals a més no tenen les mateixes 
possibilitats d’accés als sistemes de salut. A l’anterior s’hi afegeix 
que l’elevat cost de les TRA actua sovint com una barrera que 
comporta selecció negativa, en què les parelles amb nivells 
d’educació més elevats i majors ingressos són més proclius a 
accedir a les TRA771.  
 
En tercer lloc, la medicalització de la procreació a través de 
tècniques majoritàriament controlades per homes instrumentalitza 
el cos femení i fomenta els estereotips, els rols sexuals 
preestablerts i els valors tecnocràtics i empresarials772. El negoci 
creat arran de la distribució comercial de les TRA, i en particular de 
la FIVTE, així com la transformació d’òvuls i preembrions en 
capital, i l’absència d’un consentiment realment informat són altres 

                                                 
771 Christa WICHTERICH, Helga SATZINGER, María MIES, Ecología, 

feminismo y desarrollo, Quito, Publiciam, 1991, p. 68. En relació als EE.UU. 
s’assenyala que les dones de color i les dones amb pocs recursos són les que 
tenen els problemes més importants d’infertilitat, tot i que també són les que tenen 
més dificultats per accedir a les TRA disponibles, al temps que són les minories 
que troben més obstacles a l’hora d’adoptar i a l’hora de trobar donants d’òvuls o 
d’esperma: Dorothy ROBERTS, Killing the Black Body: Race, Reproduction and the 
Meaning of Liberty, New York, Pantheon Books, 1997, pp. 250-254; BECKER, cit., 
pp. 20 i ss., i p. 248. Per l’autora, l’accés a les TRA és un fenomen associat a la 
classe mitja i, als EE.UU. en particular, a individus de raça blanca, amb estudis 
universitaris, amb una bona situació econòmica i amb habitatges de propietat. En 
relació amb això, vegeu també l’al·lusió als “reproductive brothels” (“burdells 
reproductius”) que pot crear el foment de l’accés a les TRA: CAHN, 2009, cit., pp. 
140-141; i BECKER, BOWMAN, NOURSE, YURACKO, cit., p. 525.  

772 TUBERT, 1992, cit., pp. 33-38; COREA, cit., pp. 166 i ss.; STEINBERG, 
cit., pp. 74-122, 108-112; i CROWE, cit., a MCNEIL, VARCOE and YEARLEY (Eds.), 
cit., pp. 27-57.  
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dels principals blancs de les veus crítiques amb la “indústria de la 
fertilitat”773.   
 
Les crítiques a la dominació tecnocràtica i a la reivindicació del 
control sobre el propi cos han donat lloc a un moviment anomenat 
“ecofeminisme”, basat en la idea de la maternitat com a “retorn a la 
natura”, o de la tradició com a oposada a la ciència. Com a 
alternativa, aquest moviment proposa que els esforços i recursos 
es dirigeixin a investigar, prevenir i tractar les causes de la 
infertilitat, més que a fomentar l’accés a les TRA774. Altres 
moviments, sense rebutjar les TRA, qüestionen la ideologia que 
defineix la maternitat com un fet natural. No condemnen el progrés 
científic i tecnològic, sinó que en pretenen limitar els efectes 
perversos i proposen un ús racional dels fons destinats a la 
recerca en l’àmbit de les TRA per tal d’estudiar i solucionar les 
causes d’esterilitat i infertilitat775.  
 
 
                                                 

773 L’expressió “fertility industry” és d’IKEMOTO, cit., p. 766. Vegeu també 
HAKER, cit., pp. 219-220; TUBERT, 2004, cit., pp. 121-122, 148-150; DE MELO-
MARTÍN, cit., pp. 86 i ss.; PURDY, “Assisted Reproduction”, cit., a p. 166; FRANKLIN, 
a MCNEIL et al., cit., pp. 226-227; COREA, cit., p. 320. A Espanya, Carlos LEMA 

AÑÓN s’ha fet ressò d’algunes d’aquestes idees: cit., a CAMBRÓN (Ed.), cit., p. 31; i 
1999, cit., pp. 171 i 203 i ss. En particular, DE MELO-MARTÍN (cit., pp. 178 i ss., 189) 
critica el paper que juga la construcció social de la maternitat en la “voluntarietat” 
de l’accés a les TRA i, per tant, en impedir que puguem parlar realment de CI en 
aquest context. A Espanya, Pilar ALLEGUE AGUETE ha subratllat la necessitat de 
contemplar més rigorosament el principi de CI pel que fa al contingut de la 
informació i a la forma i límits de revocació en el cas de les dones, en especial en 
el context de les TRA, les quals alteren la distinció natural-cultural: 
“Consideraciones sobre derechos humanos, mujeres y biotecnología”, a BENÍTEZ 

ORTÚZAR, MORILLAS CUEVA, PERIS RIERA (Coords.), cit., pp. 1-17, a p. 13 
(http://vlex.com/vid/324573).  

774 Maria MIES, “From the Individual to the Dividual: the Supermarket of 
´Reproductive Alternatives´”, a MIES & SHIVA, 1993, cit.; Veronika BENNHOLDT-
THOMSEN & Maria MIES, The Subsistence Perspective. Beyond the Globalised 
Economy, London – New York, Zed Books, 1999, pp. 202-203.  

775 TUBERT, 2004, cit., pp. 233 i ss.; INHORN, cit., p. 1848; LEMA AÑÓN, 
1999, cit., pp. 105, 170-171, 181 i ss., 190 i ss., 197 i ss., i 203 i ss.; DE MELO-
MARTÍN, pp. 158-159. Així mateix, respecte dels EE.UU. en particular, ROBERTS 
(cit., pp. 290-292) suggereix que la gran quantitat de recursos dirigits a cobrir a 
través d’assegurança les TRA s’haurien de destinar a la recerca i a la millora de 
les condicions que condueixen a la infertilitat. En contra que la FIVTE estigui 
coberta per assegurança mèdica als EE.UU., vegeu BARTHOLET, 1992, cit., pp. 
253-261, a 257.  
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d) Tercera etapa: corrents eclèctics 
 
En els darrers anys, alguns corrents han qüestionat la visió de la 
dona com a víctima passiva de les noves tecnologies, ja que 
ignora la seva pròpia resistència a aquest control, així com la seva 
possible complicitat respecte d’unes tècniques que sovint ella 
mateixa ha reivindicat. Al mateix temps, la seva relació amb les 
TRA depèn de circumstàncies com la classe social, l’edat, les 
característiques físiques i les pròpies condicions de fertilitat776. 
Amb independència dels orígens del desig de tenir fills, no es pot 
privar els individus infèrtils de la possibilitat d’escollir, més si les 
conseqüències psicològiques de la infertilitat estan demostrades 
empíricament777.  
 
Aquests corrents denuncien que la dicotomia que presenta les 
dones com a víctimes de les TRA o com a agents que les 
necessiten i sol·liciten és falsa: per molt que les dones portin a 
terme eleccions construïdes per i en una determinada ideologia 
social basada en el valor de tenir fills, encara són capaces 
d’exercir cert control sobre les seves opcions dintre d’aquestes 
limitacions socials. A mesura que les TRA esdevenen més 
accessibles, és cert que les dones reben més pressions per tal 
d’utilitzar-les. En aquest context, el primer repte consisteix en 
reconstruir les alternatives que s’ofereixen a les dones (i als 
homes) quan pretenen tenir fills. Un segon repte que cal afegir a la 
discussió són els interessos dels altres participants, principalment 
els fills778. 
 
 

                                                 
776 POLLACK, cit., pp. 279 i ss. A partir d’entrevistes a diverses persones 

que accediren a FIVTE, una antropòloga ha destacat que l’objectificació de la 
dona en aquest àmbit es basa en la seva participació activa i es desenvolupa com 
a crucial per ella mateixa i pels facultatius que l’atenen, ja que el propi 
procediment requereix en determinades ocasions períodes d’objectificació: Charis 
CUSSINS, “Ontological Choreography: Agency through Objectification in Infertility 
Clinics”, Social Studies of Science, Vol. 26, 1996, pp. 575-610, a p. 580.  

777
 PATTINSON, cit., p. 240.  

778 CAHN, 2009, cit., pp. 7-9.  
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7.4.2. La posició de la dona en els conflictes sobr e la 
disposició de preembrions: les tesis de “sweat equi ty”  
 
A diferència dels casos en matèria d’avortament, la localització 
dels preembrions fora de l’úter determina que en principi no es 
pugui al·ludir a la integritat corporal per resoldre els conflictes 
sobre la seva disposició. No obstant, equiparar els interessos 
d’homes i dones pel fet que els preembrions es troben “in vitro” 
s’ha considerat una metodologia excessivament simplista de 
resolució d’aquests conflictes. En el seu lloc, els autors que prenen 
en consideració les implicacions de gènere per resoldre aquests 
conflictes proposen que en cas de desacord, els preembrions 
s’atribueixin a la dona com a receptora de les tècniques, per ser 
qui ha realitzat una major inversió en la FIVTE i perquè, per norma 
general, serà ella qui gestarà els preembrions.  
 
El principal argument per atorgar a la dona el control sobre el destí 
dels preembrions, a partir de les anomenades tesis de “sweat 
equity” és la seva major contribució al procediment de FIVTE, ja 
sigui en termes de disponibilitat (temps invertit), càrregues 
psicològiques i, sobretot, físiques779. Des d’un punt de vista 
estrictament genètic, la seva contribució als preembrions en forma 
d’ADN mitocondrial també és lleugerament superior a la de 
l’home780.  
 
La contribució única de les dones a la reproducció permet formular 
una presumpció de control sobre els preembrions, ja es trobin fora 
o dintre de l’úter matern781. La base teòrica d’aquests arguments 

                                                 
779 COLKER exemplifica la major complexitat de l’aportació d’òvuls amb 

l’expressió “l’esperma és barat, els òvuls no”: COLKER, cit.; WALDMAN i HERALD, cit., 
pp. 310-311; Tracey S. PACHMAN, “Disputes Over Frozen Preembryos & the ‘Right 
Not to be a Parent’”, 12 Columbia Journal of Gender and Law 128, 2003; 
FELICIANO, Cit., p. 347; E. Gary SPITKO, “The Constitutional Function of Biological 
Paternity: Evidence of the Biological Mother’s Consent to the Biological Father’s 
Co-parenting of Her Child”, 48 Arizona Law Review 97, 2006, pp. 145-146; i 
ALGHRANI, cit., pp. 249-250, 252 i ss. 

780 CHAN i QUIGLEY, cit., p. 446 
781 SHEVORY, cit., a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 232, 244 i 245; 

Janice RAYMOND, “Of Ice and Men: The Big Chill over Women’s Reproductive 
Rights”, Issues in Reproductive and Genetic Engineering: Journal of International 
Feminist Analysis 3, I, 1990, pp. 45-50, a p. 46; i MASON, 2004, cit., pp. 90-92.  
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es troba en les tesis que atorguen la propietat d’un bé al subjecte 
que més hi ha invertit782, o que pot portar a terme una inversió més 
eficient dels recursos, ja que les dones, a més d’aportar els seus 
òvuls, són les úniques que poden gestar els preembrions783.  
 
Des d’un altre punt de vista, la infertilitat té una major influència en 
les dones, la taxa de fertilitat de les quals disminueix de forma molt 
més ràpida i abans que en els homes, en especial, a partir dels 35 
anys. Aquest fenomen determina que en molts casos els 
preembrions constitueixin la seva darrera oportunitat de tenir un fill 
genètic. En base a això, alguns autors defensen que la disposició 
dels preembrions s’atribueixi a les dones784.  
 
Aquestes tesis també tenen en compte les diferències basades en 
la biologia i en la ciència, com la facilitat de crioconservació 
d’esperma i els lents avenços en la crioconservació d’òvuls. 
Aquestes diferències situen les dones que desitgen procrear en 
una situació de dependència que la legislació hauria de corregir 

                                                                                                               
A Espanya, vegeu PANTALEÓN PRIETO: cit., a VV.AA., La filiación a finales del siglo 
XX..., cit., p. 281; i 1993, cit., p. 137; i FEMENÍA LÓPEZ, 1999, cit., pp. 295-299. Des 
del dret internacional públic vegeu Maja KIRILOVA ERIKSSON, “Family Planning as a 
Human Rights Issue”, a EEKELAAR and SﬞAR ﬞCEVIĆ, cit., p. 206; i Corinne PACKER, 
“Defining and Delineating the Right to Reproductive Choice”, 67 Nordic Journal of 
International Law, Kluwer Law International, 1998, pp. 77-95, a p. 95.  

782 Shelly R. PETRALIA, “Resolving Disputes Over Excess Frozen Embryos 
Through the Confines of Property and Contract Law”, 17 Journal of Law and 
Health 103, 2002/2003; i DICKENSON, cit., pp. 211, 215-216. D’acord amb les tesis 
marxistes, la dona gaudiria de drets de propietat sobre els “teixits embriònics” que 
ha contribuït a crear en major mesura i que tradicionalment s’han vist com a part 
d’un procés reproductiu (per contraposició a productiu) i de no explotació. 

783 ANDREWS (cit., p. 407) va ser pionera en defensar aquesta tesi en 
absència d’acord previ de les parts. Vegeu també PACHMAN, cit., p. 148. 

784 Tot i que aquestes teories apunten en principi a circumstàncies 
neutres des del punt de vista de gènere, ja que atorguen la disposició dels 
preembrions a l’individu infèrtil, acaben beneficiant la dona: WALDMAN i HERALD, 
cit., pp. 310-311; COLKER; BOATMAN, cit., p. 308; WALDMAN, 2000, cit., p. 935; 
DULLEA BOWIE, cit., pp. 178-179; i April J. WALKER, “His, hers or ours? Who has the 
right to determine the disposition of frozen embryos after separation or divorce?”, 
16 Buffalo Women’s Law Journal 39, 2008, p. 64. En base a aquestes tesis, DAAR 
suggereix atorgar a les dones infèrtils el control sobre els preembrions durant un 
període equivalent al de la gestació: DAAR, “Assisted Reproductive 
Technologies...”, cit., pp. 467-469. A favor d’atribuir els preembrions a la dona 
només en absència d’acord en contra: Erik W. JOHNSON, cit., pp. 816-817.  
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per tal de deixar-les en igualtat d’oportunitats en relació als 
homes785.  
 
Les principals crítiques acusen les tesis basades en la “sweat 
equity” d’equiparar reproducció assistida i reproducció sexual. La 
configuració de la primera com un acte deliberat no comporta que 
sempre hagi de prevaler l’interès de la dona, en especial quan la 
seva integritat corporal no es veu afectada786. L’equiparació deriva 
de l’assumpció, discutible, que la reproducció és més important per 
a les dones que per als homes787. D’altra banda, el concepte 
“inversió” no és unívoc, i varia en funció dels termes en què es 
valori788. Finalment, les tesis de “sweat equity” ofereixen una 
resposta incompleta quan la FIVTE s’ha portat a terme amb òvuls 
de donant. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
785 DAAR; CROSSLEY, cit., pp. 283-284. Diversos autors han formulat 

aquesta tesi amb especial força arran de les implicacions del cas Evans: 
SHELDON, “Gender equality...”, cit., pp. 314 i ss., i “Evans v Amicus Healthcare...”, 
cit., pp. 450-452; LIND, cit., 2006; i MILLBANK, cit., pp. 22, 27-28. En atenció a les 
conseqüències del cas, aquests autors consideren que la llei britànica té un efecte 
desproporcionat en les dones perquè les sotmet al consentiment de l’home. 

786 Per a ROBERTSON la major inversió de la dona en aquest procés 
només és una “conseqüència desafortunada” de la biologia que no pot ser 
rellevant: “Resolving disputes...”, cit., p. 7, i “In the Beginning...”, cit., p. 475; BERG, 
cit., 2005, pp. 189 i ss. Vegeu també Carl H. COLEMAN, cit., p. 85; MARIGLIANO, 
cit.,p. 1401; i MAKAR, cit., pp. 707-708. En sentit similar, a Espanya vegeu 
ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., p. 51.  

787 BENNETT, cit., pp. 2 i 11, 14-15 i ss. Segons l’autora, els models 
basats en les prerrogatives femenines assumeixen que la reproducció és “cosa de 
dones” (“women’s business”), la qual cosa en últim terme acaba perjudicant les 
eleccions reproductives i paterno-filials tant d’homes com de dones, i reforçant els 
estereotips. Per aquest motiu, l’autora considera que quan els preembrions no es 
troben al cos d’un ésser capaç d’escollir, cal prendre en consideració les opcions 
reproductives dels homes. La proposta té repercussions clares no només per 
resoldre els conflictes sobre la disposició dels preembrions, sinó també els que es 
puguin plantejar en el context dels embarassos de dones sense activitat cerebral, 
i en el camp de l’ectogènesi (gestació fora del cos humà) i l’embaràs masculí. 

788 BERG, cit., 2005, pp. 189-190; i SIECK, cit., p. 479. 
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8. Anàlisi dels casos  
 
8.1. Plantejament  
 
En aquest apartat presento i analitzo els litigis que han tingut per 
objecte la disposició dels preembrions crioconservats un cop 
dissolta la relació en el marc de la qual van ser creats. La majoria 
d’aquests casos s’han plantejat als EE.UU. i han estat decidits en 
última instància pels seus tribunals superiors estatals. A Europa, 
un dels casos resolts pels tribunals superiors d’un estat membre ha 
accedit al TEDH (Evans v. The U.K.).  
 
L’exposició i anàlisi dels casos s’organitza en tres blocs que 
segueixen un ordre sistemàtic, per països, i cronològic, en funció 
de l’antiguitat de les resolucions. El primer bloc correspon als 
casos resolts pels tribunals estatals nord-americans, els primers 
que van haver de resoldre un conflicte d’aquest tipus (Davis v. 
Davis). A continuació em centro en l’únic cas resolt fins ara en la 
matèria per un tribunal israelià, Nahmani v. Nahmani, el segon 
conflicte d’aquest tipus que es va plantejar a nivell mundial i que va 
ser finalment resolt pel TS d’Israel. Finalment, em centro en els 
tres casos que s’han plantejat davant dels tribunals nacionals 
europeus i, en particular, en el cas Evans, l’únic que ha accedit al 
TEDH (sec. 4a.), i que va ser confirmat per la Gran Sala.  
 
 
8.2. Casos resolts pels tribunals nord-americans   
 
Mentre que a Europa només s’han plantejat tres litigis sobre la 
disposició dels preembrions després de la ruptura de la parella, als 
EE.UU. nou conflictes d’aquest tipus han accedit a les màximes 
instàncies judicials estatals. A més del fenomen d’acumulació de 
preembrions i l’elevada taxa de divorci que es registra en aquest 
país, la major litigiositat pot obeir a la quasi-desregulació imperant 
en matèria de TRA als EE.UU., que s’ha traduït en una absència 
generalitzada de legislació sobre la disposició dels preembrions 
crioconservats789.  
 
                                                 

789 POSTE GUNNISON, cit., pp. 275 i ss. Per contra, a Europa l’escassa 
litigiositat es vincula a la major regulació de les TRA: ALKORTA IDIAKEZ, “Nuevos 
límites del derecho a procrear”, cit., p. 29.   
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Malgrat l’escassa regulació, a la pràctica moltes clíniques inclouen 
en els formularis de CI a la FIVTE una clàusula en què les parts 
han de decidir el destí dels possibles preembrions sobrants d’un 
cicle de tractament per al cas de circumstàncies sobrevingudes 
com el divorci, la mort, la incapacitat o el naixement d’altres fills. 
En la majoria dels casos que han accedit als tribunals, el conflicte 
ha sorgit quan una de les parts pretenia destinar els preembrions 
al fi previst en accedir a la FIVTE i l’altra s’hi oposava. En aquests 
casos es produeix una situació de bloqueig que, en absència de 
legislació aplicable, els tribunals han acostumat a resoldre a partir 
del recurs a la ponderació de drets. Les tres etapes que s’observen 
coincideixen amb tres línies argumentals diferents, en funció de la 
menor o major prevalença que els tribunals han atorgat als acords 
previs.  
 
8.2.1. Primera etapa: reconeixement de l’autonomia privada 
 
a) «Davis v. Davis» [842 S.W. 2d 588 (Tenn. 1992)]:  prevalença 
del dret a no ser forçat a procrear en absència d’a cord previ i 
excepció de les alternatives raonables 
 
A Davis v. Davis per primer cop un tribunal nord-americà va haver 
de determinar el destí dels preembrions crioconservats en ocasió 
del divorci de les parts que els havien creat a partir de les pròpies 
gàmetes. Les diverses instàncies judicials van fer palesa la 
controvèrsia que envolta aquests conflictes, ja que es van 
pronunciar en un sentit o en un altre en funció de la concepció 
moral del preembrió que mantenien.  
 

Entre 1985 i 1988 Mary Sue Davis es sotmeté a sis cicles de 
FIVTE, alguns dels quals van resultar en embarassos ectòpics, 
per la qual cosa precisà una intervenció de lligadura de trompes. 
Després de l’operació, Mary Sue i el seu marit, Junior, van iniciar 
un nou programa de FIVTE, del qual van resultar nou 
preembrions. Dos es van implantar a la dona sense èxit, i els set 
restants es van crioconservar sense que les parts signessin cap 
acord de disposició. El destí d’aquests preembrions va ser l’únic 
aspecte controvertit en el procediment de divorci, ja que l’home 
pretenia la continuació de la crioconservació fins que s’assolís un 
acord i la dona en sol·licitava la disposició per a la posterior 
implantació, tot argumentant que els preembrions constituïen la 
seva darrera oportunitat de tenir un fill genètic.  
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En base a la personalitat del preembrió, el tribunal inferior estimà 
la pretensió de la dona i li atorgà la “custòdia” dels preembrions. El 
tribunal d’apel·lacions revocà la sentència. A partir del dret 
constitucional a no tenir fills quan l’embaràs encara no s’ha produït, 
el tribunal considerà els preembrions un bé comú del matrimoni 
(“joint property”) i remeté al tribunal inferior perquè dictés una ordre 
de disposició conjunta790.  
 
Quan el cas accedí al TS de Tennessee Mary Sue i Junior havien 
modificat les seves pretensions en relació als preembrions, tot i 
que seguien sense arribar a un acord, ja que l’home en sol·licitava 
la destrucció i la dona la donació a una altra parella. El TS estatal 
adoptà la categorització del preembrió com a potencial i, per tant, 
el considerà mereixedor de protecció especial. Ara bé, segons el 
propi TS, el respecte especial de què es mereixedor el preembrió 
no és incompatible amb atorgar certa titularitat sobre els 
preembrions, la qual cosa faculta a les parts que van aportar les 
seves gàmetes per decidir-ne la disposició dintre de les opcions 
legals (p. 597, ap. 3)791. En absència d’acord exprés o tàcit sobre el 
destí dels preembrions, el TS Tennessee va recórrer a la 
ponderació dels drets en conflicte i atorgà prevalença al dret de 
l’home a no procrear (p. 598)792.  

                                                 
790 La concepció moral de l’embrió que tenien tant el tribunal del circuit 

com el tribunal d’apel·lacions va ser decisiva per a la resolució en cada instància: 
el tribunal inferior basà el seu raonament en el testimoni d’un geneticista francès 
obertament “pro-life” que considerava que la vida humana s’iniciava a la 
concepció, mentre que el tribunal d’apel·lacions es basà en el testimoni de John 
A. ROBERTSON que, en la línia de l’American Fertility Society (ara ASRM), 
defensava la idea de respecte especial que mereix l’embrió i l’autoritat que tenen 
sobre el mateix les persones que han aportat les gàmetes. Per un comentari 
d’aquestes dues decisions abans de la sentència del TS, vegeu: Michael S. 
SIMON, “’Honey, I Froze The Kids’: Davis v. Davis and the Legal Status of Early 
Embryos”, 23 Loyola University of Chicago Law Journal 131, 1991-1992. Amb 
posterioritat a la sentència definitiva, vegeu Margaret F. BRINIG, “The Story of 
Junior and Mary Sue Davis”, University of Iowa Legal Studies Research Paper 
Number 05-49, April 2006, pp. 1-21:  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=899104.  

791 El tractament del preembrió com a “ínterim” mereixedor de respecte 
especial inferior al de les parts que el van crear va ser una de les fites més 
aplaudides del cas: CAROW, cit., pp. 556, 561 i ss.   

792 Segons el tribunal, el dret a l’autonomia reproductiva és una part vital 
del dret a la intimitat de l’individu (p. 600) que “es composa de dos drets del 
mateix valor, el dret a procrear i el dret a evitar la procreació, especialment en 
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El tribunal formula una excepció a la regla general segons la qual 
el dret de la part que pretén la implantació ha de prevaler quan 
aquesta no tingui una oportunitat de ser pare o mare “per altres 
mitjans raonables”, com la possibilitat d’accedir a nous cicles de 
FIVTE o l’adopció (p. 604)793. Els antecedents de fet del cas Davis 
v. Davis converteixen en inoperant l’excepció, ja que Mary Sue 
Davis s’havia sotmès a sis cicles de FIVTE, que després de 
resultar en embarassos ectòpics van motivar que se li practiqués 
una lligadura de trompes i es sotmetés a un nou cicle de FIVTE. 
En aquestes circumstàncies, resulta difícil pensar que la dona tenia 
a l’abast altres “mitjans raonables” per ser mare.   
 
El pronunciament destaca perquè malgrat que en el cas no existia 
un acord previ sobre la disposició dels preembrions, “obiter dicta” 
el tribunal reconegué la validesa d’aquests pactes i la possibilitat 
de modificar-los de mutu acord (p. 597). Ara bé, a la vista de la 
jurisprudència posterior, resta el dubte de si el tribunal hagués 
considerat vàlid un possible acord previ al respecte, per la qual 
cosa el pronunciament s’ha de limitar a les circumstàncies 
concretes del cas.   
 
b) «Kass v. Kass» [673 N.Y.S.2d 350 (N.Y. 1998)]: v alidesa de 
l’acord previ pel qual els preembrions s’havien de destinar a 
recerca  
 
Kass v. Kass resol un cas en principi poc controvertit, en què el 
tribunal superior confirmà l’acord previ de donació dels 
preembrions a recerca per al cas de divorci.  
 

El 1989, poc després de contreure matrimoni i amb motiu de l’inici 
d’un programa de FIVTE, Maureen i Steven Kass van signar un 
document pel qual en cas de divorci el destí dels preembrions 
crioconservats creats amb les seves gàmetes es resoldria en un 

                                                                                                               
tensió en el context de la FIVTE ja que no resulta aplicable la jurisprudència sobre 
avortament” (p. 601).  

793 Entre els autors, John A. ROBERTSON ja havia proposat l’aplicació 
d’aquesta excepció: “In the Beginning...”, cit., p. 481: segons l’autor, l’única 
excepció a la regla general que atorga prioritat al dret a evitar la procreació per les 
càrregues financeres i psicosocials de la paternitat indesitjada, és la que atorga 
primacia al dret de la part que pretén procrear quan aquesta no té una oportunitat 
alternativa de fer-ho, ja que en aquest cas els beneficis de la paternitat seran 
superiors.  
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conveni regulador de la propietat matrimonial. L’acord preveia la 
donació dels preembrions a recerca si una de les parts s’oposava 
a la implantació, es produïa la mort o sorgien altres 
circumstàncies imprevistes. El 1993, després de cinc processos 
d’estimulació ovàrica i nou transferències embrionàries sense que 
l’embaràs es produís, els esposos van autoritzar la implantació de 
quatre preembrions a la germana de l’esposa i la crioconservació 
dels cinc restants, que se sotmeteren al mateix acord que en 
preveia la donació a recerca. La implantació tampoc va donar 
resultat i la parella decidí posar fi al seu matrimoni, per la qual 
cosa signà un document privat de divorci que confirmava l’acord 
previ sobre la disposició dels preembrions794. Tres setmanes 
després, la dona inicià un procediment de divorci en què 
sol·licitava la “custòdia” dels preembrions per a implantació, 
mentre que l’home pretenia que s’executés l’acord previ. Les 
parts van assolir un acord en totes les qüestions patrimonials i 
van obtenir el divorci. El destí dels preembrions es va haver de 
sotmetre a un nou procediment judicial.  

 
En contra del tribunal inferior, que a partir de l’analogia amb la 
dona embarassada atorgà la disposició dels preembrions a la dona 
per a implantació en un període raonable, el tribunal suprem i el 
tribunal d’apel·lacions de Nova York van confirmar la validesa de 
l’acord previ, amb l’argument que els drets a la intimitat i a la 
integritat corporal de la dona no es veuen implicats abans de la 
implantació dels preembrions. Com que dins del propi tribunal 
existia divisió pel que fa a la claredat dels termes de l’acord per 
controlar la disposició dels preembrions, el cas es va sotmetre a 
nova vista. El tribunal resolgué a favor de la validesa de l’acord 
subjecte al canvi mutu d’opinió, tot considerant que els acords 
sobre la disposició dels preembrions s’havien de considerar vàlids, 
vinculants i executables en qualsevol disputa (p. 354)795.  

                                                 
794 “The disposition of the frozen 5 pre-zygotes at Mather Hospital is that 

they should be disposed of [in] the manner outlined in our consent form and that 
neither Maureen Kass[,] Steve Kass or anyone else will lay claim to custody of 
these pre-zygotes.” (p. 353).  

795 La decisió no només va suscitar divisió d’opinions dins del propi 
tribunal, sinó que ha estat durament criticada pels autors contraris a l’ús dels 
esquemes contractuals per resoldre aquests conflictes, i pels que consideren que 
l’acord incorria en vicis del consentiment. Entre els primers, vegeu ANNAS, a KATZ, 
EEKELAAR, MACLEAN (Eds.), cit., pp. 158 i ss. Pels segons, l’acord redactat pel 
centre s’havia presentat a les parts com un contracte d’adhesió, contenia una 
llista més aviat restringida d’opcions, i es va signar sense assessorament legal ni 
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En la línia ja avançada pel TS de Tenessee a Davis v. Davis, la 
sentència encoratja a les parelles a què abans d’iniciar la FIVTE i 
el procés de crioconservació acordin per escrit el destí dels 
preembrions per tal de regular els conflictes que puguin sorgir. 
Segons el tribunal, aquests acords redueixen la litigació, 
afavoreixen el tràfic negocial, minimitzen els conflictes i maximitzen 
la llibertat reproductiva, en tant que permeten a les parts decidir 
sobre un aspecte tan vinculat a la seva intimitat com és la 
procreació (p. 356). En termes similars a Davis, Kass v. Kass 
resulta criticable perquè basa el seu discurs en els “progenitors”, 
cosa que en principi impedeix atribuir els mateixos drets a les 
persones que malgrat no aportar les gàmetes es van implicar en el 
projecte parental des de l’inici del procés de FIVTE796.  
 
Kass v. Kass deixa una darrera qüestió oberta, ja que ignorem si el 
cas s’hagués resolt en el mateix sentit si l’acord de disposició dels 
preembrions hagués previst la implantació a favor d’una de les 
parts, en lloc de la donació a recerca. Tenint en compte el major 
pes que els tribunals han atribuït als interessos de la part que 
s’oposa a procrear en aquest grup de casos, és probable que el 
tribunal hagués invalidat l’acord.  
 
8.2.2. Segona etapa: prevalença del dret a no ser f orçat a 
procrear 
 
a) «A.Z. v. B.Z» [725 N.E.2d 1052 (Mass. 2000)]: in validesa de 
l’acord previ favorable a la implantació dels preem brions 
 
A.Z. v. B.Z. destaca perquè és l’únic cas dels que han accedit als 
tribunals en què l’acord previ disposava que en cas de separació, 
els preembrions s’atribuirien a una de les parts (en concret, a la 
dona) amb fins d’implantació. 

 
Poc després de casar-se, A.Z. i B.Z. accediren a diversos cicles 
de FIVTE i GIFT, sense que es produís l’embaràs. El 1991, amb 
motiu de l’inici d’un nou cicle de FIVTE, els esposos van signar un 
formulari sobre la futura disposició dels preembrions fecundats 

                                                                                                               
sense discutir amb les parts les implicacions de les seves decisions: WALDMAN, 
2000, cit., p. 913.  

796 Per una crítica al cas en aquest punt, vegeu LANGLEY, BLACKSTON, cit. 
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amb les seves gàmetes, que en preveia dues opcions per al cas 
de separació de la parella o de mort d’un dels seus membres: la 
donació o la destrucció. Així mateix, el document contenia un 
espai en blanc que permetia a les parts escollir una altra opció. 
Atès que en aquella època cada espòs vivia en un estat, el marit 
signà els impresos de CI pendents d’emplenar i posteriorment 
l’esposa els completà, eliminant les opcions de donació i 
destrucció, i afegint en l’espai en blanc que en cas de separació 
els preembrions quedarien sota la seva disposició per a 
implantació797. Com a conseqüència del darrer cicle de FIVTE, el 
1992 la parella va tenir bessones. El 1995, sense informar el seu 
marit, l’esposa es sotmeté a un nou cicle de fecundació “in vitro” 
amb transferència d’alguns dels preembrions prèviament 
crioconservats. Malgrat que l’embaràs no es produí, el marit 
s’assabentà dels fets a partir d’una notificació de la seva 
companyia d’assegurances, raó per la qual interposà demanda de 
divorci. En el procediment, l’home sol·licità una ordre que prohibís 
a l’esposa l’ús dels quatre preembrions que restaven 
crioconservats. Per contra, la dona pretenia l’execució de l’acord 
i, per tant, la implantació dels preembrions.  

 
El tribunal inferior considerà l’acord inexecutable en atenció al 
canvi de circumstàncies produït des de la seva signatura. El 
caràcter no vinculant de l’acord es traduí en la prevalença del dret 
de l’home a no ser forçat a procrear i en una ordre judicial que 
impedia a la dona disposar dels preembrions.  
 
El TS de Massachusetts confirmà la sentència i considerà l’acord 
inexecutable perquè havia deixat de reflectir la vertadera voluntat 
de les parts. A partir del recurs a la doctrina del “canvi de 
circumstàncies”, el tribunal argumentà que executar l’any 2000 un 
document de CI signat el 1991 obligaria l’home a ser pare en 
contra de la seva voluntat contemporània798. Així mateix, el tribunal 
considerà que l’acord tenia una finalitat més informativa que 
vinculant; no contenia cap limitació temporal; només regulava la 
disposició dels preembrions per al cas de separació però obviava 
el cas de divorci; i era irrellevant en el procediment de divorci 
perquè no contenia cap mesura al respecte. 
 

                                                 
797 “(...) [s]hould become separated, [they] both agree[d] to have the 

embryo(s) ... return[ed] to [the] wife for implant (...)” (p. 1054).  
798 Aquesta anàlisi es basa en la proposta de Carl H. COLEMAN, cit.  
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La sentència destaca perquè és la primera que resol un conflicte 
sobre la disposició dels preembrions amb referència explícita a 
l’interès públic (“public policy”), que actua com a límit a l’execució 
de l’acord sobre els preembrions, quan una part reconsidera la 
seva decisió (pp. 1057-1059)799. En el cas, el recurs a l’interès 
públic es traduí en un dret a no ser forçat a procrear que comportà 
la invalidació de l’acord previ que atorgava la disposició dels 
preembrions a la dona per a implantació. Ara bé, el pronunciament 
del TS de Massachusetts es veu en certa manera mitigat perquè el 
Tribunal rebutja expressament analitzar la validesa d’un acord que 
preveiés la destrucció o donació dels preembrions a recerca o la 
seva implantació a una mare subrogada (p. 1058, nota al peu núm. 
22)800.  
 
En el fons, el Tribunal extreu una regla que impedeix a una part 
disposar dels preembrions amb finalitats reproductives si l’altra part 
s’hi oposa. De les decisions judicials anteriors es podia inferir que 
els acords sobre la disposició dels preembrions signats pels 
“progenitors” en determinarien la disposició. No obstant, A.Z. v. 
Z.B. revisa la jurisprudència que havia portat a moltes clíniques a 
exigir aquests acords per tal de preveure futures disputes, i permet 
considerar-los invàlids en determinades ocasions. La sentència és 
pionera perquè pren explícitament en consideració el pes que 
poden tenir les emocions en la formació d’aquests d’acords i, per 
tant, l’oportunitat d’invalidar-los sota determinades circumstàncies. 
Si a Davis v. Davis i Kass v. Kass els tribunals havien considerat 
presumptament vàlids els acords sobre la disposició dels 
preembrions, A.Z. v. B.Z. fa un gir insòlit i permet considerar-los 
ineficaços. Les implicacions d’aquest punt de vista per a la 
tendència cap a l’ordenació privada de les relacions familiars són 
clares.  
 
La invalidació d’un acord a partir del recurs al canvi de 
circumstàncies produït amb la ruptura resulta una estratègia 

                                                 
799 El tribunal fonamentà la seva decisió en els acords de maternitat 

subrogada, inexecutables excepte que continguin un període d’espera raonable 
després del naixement perquè, si és el cas, la mare subrogada pugui canviar 
d’opinió.  

800 Shana KAPLAN, “From A to Z: Analysis of Massachusetts’ Approach to 
the Enforceability of Cryopreserved Pre-Embryo Dispositional Agreements”, 81 
Boston University Law Review 1093, 2001, pp. 1107 i ss.  



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 410 

criticable quan, com a A.Z. v. B.Z., la circumstància contemplada 
en l’acord (la ruptura de la parella) per destinar els preembrions a 
un fi determinat és la mateixa que després una de les parts 
considera imprevisible en sol·licitar-ne la invalidació801. En sentit 
estricte no ens trobem davant d’una modificació rellevant de la 
situació fàctica inicial que permeti aplicar la doctrina contractual del 
canvi de circumstàncies, sinó d’un mer canvi d’opinió que, com a 
tal, no hauria de merèixer la mateixa protecció.  
 
La sentència també resulta criticable perquè alguns dels 
arguments de reforç utilitzats pel Tribunal per tal d’invalidar l’acord 
resulten excessivament forçats, en especial el que considera 
invàlid el contingut de l’acord en tant que no preveia expressament 
el cas de divorci, sinó només la “separació”, circumstància que no 
es dóna en el cas. D’acord amb una interpretació teleològica, allò 
decisiu hauria de ser la ruptura de la parella, ja que amb 
independència que tingui lloc per separació o divorci, amb ella s’ha 
produït la fi del projecte parental en el marc del qual els 
preembrions van ser creats.  
 
b) «J.B. v. M.B» [783 A.2d 707 (N.J. 2001)]: invali desa de 
l’acord previ que atorgava la disposició dels preem brions al 
centre 
 

Davant les dificultats per concebre experimentades ja des de poc 
després de casar-se, J.B. i M.B. van decidir recórrer a la 
fecundació “in vitro” amb transferència de preembrions creats 
amb les seves gàmetes. En un dels formularis de CI, els esposos 
van acordar que en cas de divorci, el control, direcció i propietat 
dels preembrions crioconservats passaria al centre, excepte que 
el tribunal que hagués de decidir sobre el divorci acordés una 
altra cosa802. El 1995 es van implantar a l’esposa quatre 

                                                 
801 Per POLINGER-HYMAN (cit., pp. 276 I 280), la decisió senta un 

precedent perillós. En aquest mateix sentit, vegeu Amanda J. SMITH, cit., p. 199. 
Per WEISBERG i APPLETON (cit., p. 1131) la decisió permet qüestionar si l’exigència 
de consentiment mutu en aquest context protegeix en realitat l’autonomia 
reproductiva de les parts a què al·ludeix el tribunal.  

802 “I, J.B. (patient), and M.B. (partner), agree that all control, direction, 
and ownership of our tissues will be relinquished to the IVF Program under the 
following circumstances: 1. A dissolution of our marriage by court order, unless the 
court specifies who takes control and direction of the tissues ...” (p. 710). D’acord 
amb els termes de l’acord, els preembrions passarien a disposició del centre en 
cas de divorci, llevat que un tribunal n’atribuís la disposició a una de les parts. 
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preembrions, i els set restants van ser crioconservats. Com a 
conseqüència del tractament va néixer una nena, i sis mesos 
després la parella es va separar. L’únic extrem respecte del qual 
la parella no assolí un acord en el procediment de divorci va ser 
el destí dels preembrions, respecte dels quals el marit sol·licitava 
la donació a una altra parella infèrtil i l’esposa la destrucció. Per 
aquest motiu, el destí dels preembrions es sotmeté a un 
procediment sumari.  

 
El tribunal inferior estimà la pretensió de la dona i ordenà la 
destrucció dels preembrions. El tribunal d’apel·lacions confirmà la 
sentència amb l’argument que un acord que forcés a procrear seria 
contrari a l’interès públic estatal (“public policy”).  
 
El TS de Nova Jersey garantí la revisió del cas en base a 
l’ambigüitat dels termes de l’acord i confirmà la sentència 
d’apel·lació, ja que el marit podia tenir fills sense necessitat de 
recórrer als preembrions crioconservats, mentre que forçar la dona 
a procrear podria causar-li greus seqüeles psicològiques (pp. 716-
717). En aquest cas, la destrucció dels preembrions es condicionà 
a la possibilitat de manteniment indefinit de la crioconservació si 
l’home acceptava pagar les despeses pertinents.  
 
La regla general que s’infereix de la sentència és que quan una de 
les parts reconsidera la seva decisió amb motiu d’un canvi de 
circumstàncies que fa inviable la voluntat inicial de tenir fills en el 
marc d’un projecte parental comú, preval l’interès de la part que 
s’oposa a la implantació dels preembrions. Aquesta regla general 
s’emmarca dins d’una solució de compromís que afirma la validesa 
general d’aquests acords sempre que permetin a cada part canviar 
d’opinió fins el moment d’ús o destrucció dels preembrions (p. 
719)803.  
 
Una de les crítiques més freqüents al cas ha estat el recurs del 
tribunal a l’interès públic (“public policy”) per tal d’invalidar el 
contracte, pels límits a la llibertat contractual que això comporta804. 

                                                 
803 En contra de la decisió i a favor d’una solució basada en la teoria del 

contracte implícit, vegeu Amanda J. SMITH, cit., pp. 895 i ss. 
804 Segons algun autor, el tribunal hagués pogut arribar a la mateixa 

conclusió a partir del recurs a les excepcions pròpies del dret de contractes: 
Fazila ISSA, “To dispose or not to dispose: questioning the fate of preembryos after 
a divorce in J.B. v. M.B.”, 39 Houston Law Review 1549, 2003, pp. 1575-1580.  
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La decisió també s’ha qüestionat perquè permetre a qualsevol part 
canviar d’opinió fins al moment d’ús o destrucció dels preembrions 
buida de contingut els acords privats que poden assolir les parts, 
que no sempre en comporten la implantació. La incertesa que 
existeix a la pràctica al voltant de l’execució d’aquests acords 
actua com un desincentiu perquè les parts acordin “ex ante” la 
disposició dels preembrions, la qual cosa es pot traduir en un 
augment de la litigiositat en aquest àmbit805.  
 
8.2.3. Tercera etapa: retorn a l’autonomia privada  
 
a) «In re the Marriage of Litowitz v. Litowitz» [48  P.3d 261 
(Wash. 2002)]: validesa de l’acord previ que remeti a als 
tribunals i destrucció dels preembrions 
 

El 1980, poc després del naixement del primer fill de Becky i 
David, la dona es va haver de sotmetre a una histerectomia 
(extirpació de l’úter). El 1996 els esposos van decidir recórrer a la 
fecundació “in vitro” amb transferència de preembrions creats a 
partir d’òvuls de donant anònima i esperma del marit. Becky i 
David signaren dos acords de crioconservació que ordenaven la 
destrucció dels preembrions per al cas de circumstàncies 
sobrevingudes. Aquestes circumstàncies només comprenien la 
mort d’un o d’ambdós esposos, la revocació mútua del 
consentiment a participar en la fecundació “in vitro” amb 
crioconservació dels preembrions sobrants, el transcurs de més 
de cinc anys (excepte que el centre acceptés mantenir la 
crioconservació, si així ho sol·licitaven tots dos esposos) o la 
clausura del programa de FIVTE pel centre. En cas de desacord, 
el document remetia als tribunals per a resoldre el conflicte806. El 

                                                 
805 En tant que el simple desacord entre les parts vicia el contracte i 

condueix al recurs a la ponderació de drets, en realitat no hi ha contracte perquè 
sempre existeix la possibilitat de canviar d’opinió: en aquest sentit, vegeu I. Glenn 
COHEN, “Supreme Court of New Jersey Holds that Preembryo Disposition 
Agreements Are Not Binding When One Party Later Objects - J.B. v. M.B.”, Harv. 
L. Rev., Vol. 115, p. 701, 2001, pp. 704 i ss.  

806 “(3) That our pre-embryos be thawed but not allowed to undergo 
further development; (...)”. Després d’aquesta afirmació i les seves signatures, el 
contracte disposava que “(...) We agree that this option selection is binding upon 
us until such time as it is changed, in writing, by our joint direction. (...)” (p. 264). 
“(...) in the event we are unable to reach a mutual decision regarding the 
disposition of our pre-embryos, we must petition to a Court of competent 
jurisdiction for instructions concerning the appropriate disposition of our pre-
embryos. (...)”. (p. 272).  
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1997, poc després de la implantació d’alguns dels preembrions a 
una mare subrogada i abans del naixement d’una nena com a 
conseqüència del tractament, els esposos es van separar. Els 
dos preembrions crioconservats van ser l’única font de conflicte 
en el procediment de divorci, ja que la dona en sol·licitava la 
disposició per a posterior implantació a una mare subrogada, i 
l’home pretenia que fossin donats “en adopció”807.  
 

A partir del recurs a “l’interès superior del menor”, el tribunal 
inferior atorgà la disposició dels preembrions a l’home perquè 
fossin donats a una parella infèrtil. El tribunal d’apel·lacions de 
Washington confirmà la decisió però la basà en el dret de l’home a 
no ser forçat a procrear i destacà que només ell tenia un vincle 
genètic amb els preembrions, la qual cosa li permetia disposar-ne 
lliurement808.  
 
El TS de Washington revocà la sentència i considerà vàlid l’acord 
previ que ordenava la destrucció dels preembrions, per molt que 
ambdues parts sol·licitessin un altre destí (p. 271). D’acord amb un 
raonament basat en la voluntat de les parts en accedir a la FIVTE, i 
amb independència de la seva contribució genètica als 
preembrions, el tribunal considerà que tant el marit com l’esposa 
pretenien desenvolupar el mateix rol paternal respecte dels fills 
que poguessin néixer i, per tant, els reconegué el mateix dret a 
disposar dels preembrions809.  

                                                 
807 Aquesta és la terminologia que empra la sentència [(...) Respondent 

on October 21, 1998 indicated his wish to put the remaining preembryos up for 
adoption. (...)” (p. 264)]. L’ús d’aquest terme no és neutral en el context de la 
disposició de preembrions i es troba estretament vinculat a la concepció que se’n 
defensi, com he posat de relleu en el capítol anterior.  
Si bé pels arguments aportats en el capítol precedent en presentar la 
categorització del preembrió d’acord amb les sentències dels tribunals nord-
americans considero improcedent l’ús de la terminologia “custòdia” en aquests 
conflictes, un autor ha subratllat que en el cas Litowitz la pretensió d’ambdues 
parts favorable a la implantació l’aproximava més a una vertadera “batalla sobre 
la custòdia”: Chi Steve KWOK, “Baby Contracts”, 110 Yale L.J. 1287, 2001, p. 
1289. 

808 Una de les particularitats del cas és que també la donant d’òvuls 
reclamava la disposició dels preembrions si el tribunal desestimava el recurs de la 
dona. El tribunal d’apel·lacions desestimà la pretensió perquè el contracte de 
donació d’òvuls es basava en la seva titularitat i disposició. En tant que els òvuls 
ja no existien com a tals, no podien controlar el destí dels preembrions.   

809 UPCHURCH critica la resolució del tribunal perquè en no tenir en 
compte el canvi d’intenció d’ambdues parts impedeix que siguin elles–i no l’Estat 
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La singularitat del cas es troba en què, a diferència de tots els 
d’aquest grup, les pretensions d’ambdues parts perseguien d’una 
manera o altra la implantació dels preembrions: en el cas de 
l’home, a partir de la donació a una parella infèrtil; en el cas de la 
dona, a partir del recurs a una mare subrogada. Aquesta 
circumstància impedí al tribunal resoldre a favor de la part contrària 
a la implantació, fent ús del dret de creació jurisprudencial a no ser 
forçat a procrear810.  
 
A la vista de la decisió final ens podem preguntar si la resolució 
hagués estat la mateixa si la dona hagués sol·licitat la destrucció 
dels preembrions i l’home la implantació a la seva nova parella, a 
una mare subrogada o, com pretenia en el cas, la donació a una 
parella infèrtil. Del raonament del tribunal, més basat en la voluntat 
que les parts van manifestar en accedir al tractament que en la 
seva contribució genètica als preembrions, s’infereix que el 
pronunciament hagués estat el mateix. Del contrari, es podria 
afirmar que el vertader motiu per què el TS de Washington ordenà 
la destrucció dels preembrions va ser evitar-ne la disposició per 
part de qui no hi tenia connexió genètica. 
 
b) «In re Marriage of Witten» [672 N.W.2d 768 (Iowa  2003)]: 
validesa de l’acord previ que condicionava la dispo sició dels 
preembrions al consentiment mutu de les parts 
 

Arthur i Tamera es van casar el 1995. Davant les dificultats per 
concebre de forma natural, la parella va decidir recórrer a la 
FIVTE. Abans d’iniciar el tractament, els esposos van signar un 
acord pel qual la disposició dels preembrions crioconservats 
fecundats amb les seves gàmetes requeria el seu consentiment 
mutu, excepte en cas de mort d’un o d’ambdós. L’acord també 
permetia a la clínica disposar dels preembrions si així ho 
autoritzaven les parts per escrit; en cas de mort; impagament de 
l’import anual de crioconservació; o transcurs de deu anys des de 

                                                                                                               
ni els tribunals- les que en les directives prèvies portin a terme aquesta decisió 
personal bàsica: UPCHURCH, 2005, cit., pp. 418-419.  
Si bé és cert que ambdues parts havien canviat d’opinió en relació al destí dels 
preembrions, les seves pretensions eren diferents. En tant que no s’hagués 
arribat a un acord, em sembla correcte que el TS executés l’acord previ, ja que 
del contrari sempre hagués fet prevaler l’interès d’una part en detriment del de 
l’altra.  

810 WALDMAN, 2000, cit., p. 1032.  
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la data de l’acord. El 2002, després de diverses transferències 
embrionàries infructuoses i quan quedaven 17 preembrions 
crioconservats, el marit interposà demanda de divorci i sol·licità 
una ordre que prohibís a cada part utilitzar els preembrions sense 
el consentiment escrit de l’altra. La disposició dels preembrions 
va ser l’única qüestió controvertida del procediment, ja que la 
dona en sol·licitava la disposició perquè fossin implantats a una 
mare subrogada i oferia a l’home la possibilitat d’extingir els seus 
drets parentals. 

 
El tribunal del districte autoritzà la clínica a disposar dels 
preembrions. La dona recorregué la decisió, ja que l’acord no 
contemplava el cas de divorci, i sol·licità la “custòdia” dels 
preembrions en base a “l’interès superior dels menors” reconegut a 
la sec. 598.41 del Iowa Code (2001). La dona també invocà el seu 
dret fonamental a procrear i l’obligació de compliment de l’acord 
implícit de tenir fills que derivava de la participació de les parts en 
la FIVTE.  
 
El TS d’Iowa rebutjà expressament l’anàlisi basada en la custòdia 
dels preembrions (p. 775), i considerà els acords sobre la 
disposició dels preembrions executables sempre que respectessin 
el dret de cada part a canviar d’opinió fins el moment de disposició. 
El Tribunal justifica l’exigència de consentiment mutu en la càrrega 
emotiva que acompanya la signatura d’aquests acords (pp. 781-
782), l’execució dels quals pot contravenir els interessos públics 
(“public policy”) de l’estat (pp. 782-783). En el cas concret, la 
manca de consentiment mutu determinà que els preembrions 
seguissin crioconservats fins que s’assolís un consens o, com a 
màxim, fins transcorregut el període de deu anys que especificava 
l’acord. Mentrestant, les càrregues econòmiques de la 
crioconservació haurien de recaure en la part que s’oposava a la 
destrucció, que en el cas eren els dos exesposos (p. 783)811.  
 
L’exigència de consentiment mutu equipara la decisió del TS 
d’Iowa amb la del TS de Nova Jersey a J.B. v. M.B. i reconeix 
implícitament un dret a no ser forçat a procrear a partir d’un model 

                                                 
811 La tesi segons la qual el pagament ha de recaure en la part que 

s’oposa a la destrucció perquè és la que es veu beneficiada per 
l’emmagatzematge indefinit va ser formulada per primer cop per Carl H. COLEMAN, 
en el treball citat en ocasió del comentari a la sentència del TS de Massachussets 
que resolgué A.Z. v. B.Z.  
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menys casuístic que la ponderació de drets utilitzada pel TS de 
Tennessee a Davis v. Davis. Ara bé, com J.B. v. M.B., In re 
Marriage of Witten també permet posar en dubte la finalitat dels 
acords sobre la disposició dels preembrions si qualsevol de les 
parts els pot deixar sense efecte amb la mera oposició.  
 
El TS d’Iowa reconeix expressament que aquests acords 
compleixen la finalitat rellevant de garantir que tant les parts que 
aporten les gàmetes per a la creació dels preembrions i els centres 
comprenen els seus respectius drets i obligacions (p. 782). D’altra 
banda, el propi acord de les parts que requeria el consentiment 
mutu per modificar el destí dels preembrions, va ser el que conduí 
el TS d’Iowa a declarar inaplicables les clàusules que autoritzaven 
el centre a disposar dels preembrions. Per tant, la decisió final es 
basa en els propis termes del contracte. Queda per determinar si el 
tribunal hagués resolt en el mateix sentit si les parts haguessin 
contemplat expressament el divorci entre les causes que 
autoritzaven la clínica a disposar dels preembrions. A jutjar pel 
precedent J.B. v. M.B., també en aquest cas l’execució de l’acord 
s’hagués condicionat al doble consentiment.  
 
El TS d’Iowa intenta preservar l’autonomia de cada part a costa de 
mantenir la crioconservació de forma indefinida i condicionada al 
pagament de les taxes corresponents. La solució pretén que les 
parts puguin arribar a un acord i no planteja els problemes 
d’irrevocabilitat de les altres opcions. Ara bé, a més de “poc 
compromesa”, a llarg termini la solució pot conduir a situacions poc 
pràctiques, com el manteniment indefinit de la crioconservació 
quan una part pretén la destrucció i l’altra simplement s’hi oposa 
però no en vol disposar. En un context com el del divorci, en què 
assolir un acord pot resultar complicat, el manteniment de la 
crioconservació esdevé una norma massa ingènua. A més, en 
absència de períodes legals màxims de crioconservació, la regla 
intensifica el problema de l’acumulació de preembrions812.  
 

                                                 
812 Com ha notat UPCHURCH, el manteniment de l’”status quo” en aquest 

cas exemplifica la tensió entre l’esfera pública i la privada, i revela la ineficàcia de 
perpetuar aquest estatus per tal de promoure els interessos reproductius dels 
progenitors. Segons l’autora, el potencial humà de l’embrió justifica que l’Estat 
tingui un interès en regular-ne l’ús: UPCHURCH, 2007, cit., pp. 2136-2137; cit., 
2005, pp. 418-419. 
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La regla que ordena la crioconservació indefinida dels 
preembrions ja havia estat aplicada el 1999 pel tribunal inferior 
que resolgué In Re the Marriage of Todd P. Ginestra and 
Margaret K. Hale813. Dels fets es desprèn que la parella es va 
casar el 1993. Davant les dificultats per concebre de forma 
natural i després de diversos intents fallits d’IA, el gener 1999 els 
esposos van accedir a la FIVTE en un centre de reproducció 
assistida d’Illinois, on signaren quatre formularis de CI. L’acord 
sobre la crioconservació de preembrions no incloïa cap clàusula 
en previsió del seu destí per al cas de circumstàncies 
sobrevingudes. Dels cinc preembrions creats amb gàmetes de les 
dues parts, dos van ser crioconservats i tres van ser implantats a 
la dona sense èxit. El juliol de 1999, abans que tingués lloc una 
nova transferència, el marit interposà demanda de divorci i 
sol·licità una ordre judicial que impedís a la dona i al centre 
disposar dels preembrions per a implantació. En una vista 
preliminar, el tribunal del circuit de Cook County (Illinois) evità el 
recurs a la col·lisió entre el dret a procrear i el dret a no procrear 
per resoldre el conflicte, i adoptà una solució contractual, basada 
en el caràcter vinculant dels formularis de CI. En tant que aquests 
no preveien cap destí alternatiu per al cas de circumstàncies 
sobrevingudes i la implantació podia comportar càrregues legals i 
psicològiques irreparables, el tribunal ordenà el manteniment de 
la crioconservació. 

 
c) «Roman v. Roman» [193 S.W.3d 40 (Tex. App. 2006) ]: 
validesa de l’acord que preveia la destrucció dels preembrions  
 

Augusta i Randy es van casar el 1997. Davant les dificultats per 
assolir un embaràs, la parella recorregué a la IA. Atès que aquest 
tractament no va donar resultats, el 2002 els esposos van optar 
per la FIVTE amb transferència de preembrions creats amb les 
seves gàmetes. Entre els diversos formularis de CI que van 
signar, l’acord de crioconservació dels preembrions disposava 
que en cas de divorci o desacord sobre el seu destí aquests es 
destruirien814. El mateix document autoritzava a cada part a 

                                                 
813 In Re the Marriage of Todd P. Ginestra and Margaret K. Hale, Circuit 

Court of Cook County, County Department-Domestic Relations Division (No. 
99D13037), 28.9.1999. Accessible a través del web de la facultat de dret Chicago-
Kent: http://www.kentlaw.edu/islat/embryo_decision.htm 

814 La clàusula 10 del document assenyalava que “(...) If we are divorced 
or either of us files for divorce while any of our frozen embryos are still in the 
program, we hereby authorize and direct, jointly and individually, that one of the 
following actions be taken: The frozen embryo(s) shall be... Discarded. (...)” (p. 51 
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revocar mitjançant un escrit dirigit al centre el seu consentiment a 
la disposició dels preembrions i a abandonar la seva participació 
al programa en qualsevol moment, cosa que ningú va fer815. 
L’abril de 2002, deu hores abans que es portés a terme la 
implantació dels tres únics preembrions viables, el marit s’hi 
oposà. Per indicació del centre, els esposos van deixar 
transcórrer un mes de reflexió, després del qual van signar un 
acord condicionat a l’aprovació d’un advocat, pel qual es 
procediria a la descongelació i implantació dels preembrions. No 
obstant, les parts no van aconseguir arribar a un consens i aquest 
darrer acord mai va desplegar efectes. El desembre el marit 
interposà demanda de divorci. A través de mediació, la parella 
assolí un acord pel que fa a totes les qüestions derivades del 
matrimoni, excepte en allò relatiu als preembrions. En el 
procediment dirigit a determinar-ne la disposició, Randy sol·licità 
l’execució del document de CI a la crioconservació i, per tant, que 
fossin destruïts. Per la seva banda, Augusta, que ja tenia 42 anys 
i al·legava que els preembrions constituïen la seva darrera 
oportunitat de tenir fills, en sol·licitava la implantació i assegurava 
que no s’establiria cap vincle legal entre Randy i els nens que 
poguessin néixer.  

 
En un pronunciament excepcional, el tribunal inferior considerà els 
preembrions un bé comú del matrimoni i els atribuí a la dona816. 

                                                                                                               
sentència). La clàusula 11 del mateix document establia “(...) if the husband and 
wife are not able to agree on disposition of remaining embryos for any reason, we 
hereby authorize and direct that the unused frozen embryo(s) will be discarded.” 
(p. 54) 

815 “16. We agree and acknowledge that we are voluntarily participants, 
but we understand that we are free to withdraw our consent as to the disposition of 
our embryo(s) and to discontinue participation by requesting relocation of our 
embryo(s) to another suitable location at any time without prejudice.”. 

816 A aquests efectes, la clàusula 7 del document de CI informava 
expressament a les parts de l’absència de legislació estatal i de principis legals en 
relació a la crioconservació de preembrions, per la qual cosa les parts acceptaven 
que cada preembrió resultant de la fertilització de l’esperma del marit amb l’òvul 
de l’esposa seria considerat propietat comuna d’ambdós (“joint property”), en base 
als principis que regulen la titularitat legal d’esperma i òvuls. En la mateixa 
clàusula, les parts reconeixien ser conscients que aquestes regulacions podien 
variar en qualsevol moment (p. 51). En el cas, la liquidació de béns es va realitzar 
tenint en compte el règim econòmic matrimonial defectiu a l’estat de Texas, que 
és la “community property”. Aquest règim actua a la pràctica com el règim de 
comunitat de béns del CF o la societat de guanys del CC, i és el règim vigent a 
nou estats nord-americans. Arizona, Califòrnia, Louisiana, Nou Mèxic i Texas 
l’adoptaren com a conseqüència de l’herència espanyola, mexicana i francesa, 



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 419 

L’home recorregué en apel·lació i sol·licità l’execució de l’acord que 
n’autoritzava la destrucció.  
 
El tribunal d’apel·lacions de Texas revocà la sentència d’instància i 
declarà vàlid l’acord, en tant que era clar i les parts hi consentiren 
voluntàriament. El tribunal arribà a aquesta conclusió a partir del 
propi document de CI a la crioconservació signat pels esposos. En 
primer lloc, quan les parts van optar per la destrucció dels 
preembrions, així ho van reflectir en l’acord; en segon lloc, quan 
van voler atorgar la disposició dels mateixos a l’altra part també ho 
van fer constar expressament817; en tercer lloc, fins i tot en el cas 
que les parts no haguessin previst la destrucció dels preembrions 
per al cas de divorci, la clàusula del document de CI aplicable en 
cas de desacord també n’ordenava la destrucció; i finalment, cap 
de les parts va fer ús de la facultat de revocar el seu consentiment 
a la disposició dels preembrions prevista en l’acord, en aplicació 
del dret estatutari (p. 54)818.  
 
El TS de Texas denegà la sol·licitud de revisió del cas formulada 
per l’exesposa [24.8.2007 (Tex. Lexis 724)], qui al·legava que les 
dones que es sotmeten a FIVTE han de tenir el mateix dret a 
controlar la disposició dels embrions que les dones que conceben 
per mitjans naturals. El 12.5.2008, el TS dels EE.UU. denegà la 
petició de retornar el cas al tribunal d’apel·lacions per a revisió 
(128 S.Ct. 2469). 
 

                                                                                                               
mentre que els quatre estats restants (Idaho, Nevada, Washington i Wisconsin) ho 
van fer per altres raons. Vegeu WEISBERG i APPLETON, cit., pp. 238-239.  

817 Aquest és el cas de la clàusula 8 de l’acord, transcrita a la sentència, 
que atorgava plena autoritat a un espòs per decidir el destí dels preembrions en 
cas que l’altre morís.  

818 El §160.706(b) del Tex. Fam. Code Ann. (Vernon 2002) estableix que 
el consentiment pot ser revocat en qualsevol moment anterior a la introducció dels 
òvuls, esperma o embrions, mitjançant un document adreçat al metge 
responsable.  
Atès que la dona s’oposava a què es portés a terme la destrucció prevista en 
l’acord, hagués estat molt més eficient exercir la facultat de revocació en els 
termes legals, és a dir, mitjançant document adreçat al metge responsable. Ara 
bé, com que també en aquest cas hagués existit desacord i el contracte previ 
ordenava la destrucció dels preembrions, la dona igualment hagués recorregut als 
tribunals. En atenció als precedents, és probable que els tribunals haguessin 
acabat resolent a favor de la part que s’oposava a la implantació (en el cas, 
l’home) i, per tant, ordenant l’execució de l’acord de destrucció dels preembrions. 
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La decisió posa de relleu que en absència de legislació que ordeni 
un destí específic per als preembrions en cas de ruptura de la 
parella, el més adequat és executar els acords previs, ja que 
aquesta és l’única manera d’evitar o, com a mínim, reduir els 
conflictes. No obstant, per molt que el tribunal d’apel·lacions de 
Texas acabés validant l’acord de destrucció perquè cap part va fer 
ús de la seva facultat de revocació, implícitament n’admet la 
revocabilitat. En conseqüència, el tribunal d’apel·lacions acaba 
confirmant la línia de la majoria dels tribunals estatals nord-
americans que consideren ineficaços aquests acords si una de les 
parts els revoca819.  
 
En la meva opinió, l’únic aspecte que en aquest cas permetria 
considerar l’acord ineficaç seria el procés de formació del 
consentiment. L’excés d’informació que van rebre els esposos 
abans d’autoritzar el procediment permetria qüestionar si el seu 
consentiment va ser realment “informat”820.  
 
Els fets que donen lloc a Roman v. Roman evidencien que un 
acord excessivament detallat tampoc desincentiva la litigació. En 
aquest context, cada cop esdevé més necessària la resposta del 
legislador, com a mínim per aportar certesa sobre l’eficàcia dels 
acords, per especificar en quines condicions és possible la 
revocació, i per preveure un destí per als preembrions en cas de 
circumstàncies sobrevingudes com el divorci, o en cas d’absència 
o invalidesa de l’acord previ.  
 

                                                 
819 Bruce PATSNER, “Texas Courts Deal with Frozen Embryos Following 

Divorce”, Health Law Perspectives, 13.3.2008. Disponible al web del Health Law & 
Policy Institute de la Universitat de Houston (Texas):  
http://www.law.uh.edu/healthlaw/perspectives/2008/(BP)%20embryos.pdf 

820 Com es desprèn de la descripció de fets de la sentència (p. 51, nota 
al peu 15), a més dels contractes de FIVTE i de pre-pagament amb la clínica, els 
esposos van signar formularis de CI per a l’ús de contracepció oral; per a ICSI; 
per anestèsia; per crioconservació dels preembrions; per a l’ús de determinades 
hormones; per a la FIVTE; i per a “hatching” o manipulació d’òvuls i embrions per 
tal de facilitar-ne la implantació. Una autora ha criticat la sentència per contradir 
els estatuts de Texas i, en particular, el principi segons el qual els preembrions 
tenen dret a la vida. Aquest dret determinaria que la disposició dels preembrions 
s‘hagués d’atorgar a la part que en pretén la implantació, amb independència de 
la seva contribució genètica: STANTON COLLETT, cit., pp. 383 i ss.  
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d) «In the Matter of the marriage of Laura Lee Dahl  and Darrell 
Lee Angle» [194 P.3d 834 (Or. App. 2008)]: validesa  de l’acord 
previ que atorgava la disposició dels preembrions a  l’esposa i 
posterior destrucció  
 

Laura i Darrell van contreure matrimoni l’any 2000 i van tenir un 
fill per mitjans naturals. El 2004 les parts van recórrer a la Oregon 
Health and Science University per tal de sotmetre’s a un 
tractament de fecundació “in vitro” amb transferència de 
preembrions creats amb les seves gàmetes. Les parts van 
celebrar un acord amb el centre que supeditava la disposició dels 
preembrions per part del centre a l’autorització escrita i conjunta 
de les parts. A manca d’acord en aquest sentit, les parts 
designaven a l’esposa per autoritzar i ordenar la disposició dels 
preembrions al centre, excepte que un tribunal acordés atribuir 
poder de decisió a una altra part. En cas que fos el centre el que 
hagués de decidir la disposició dels preembrions, aquests serien 
destruïts o destinats a recerca. L’acord també contenia una 
clàusula que en limitava la validesa a un any des de l’inici de la 
crioconservació, excepte que les parts sol·licitessin una pròrroga. 
Després de diversos cicles sense que l’embaràs es produís, els 
esposos van abandonar el tractament i poc després van decidir 
posar fi al seu matrimoni. L’única font de conflicte entre els 
esposos durant el procediment de divorci van ser els sis 
preembrions que restaven crioconservats, que el marit pretenia 
donar a altres parelles infèrtils. L’esposa en sol·licitava la 
destrucció tot al·legant que els nens que poguessin resultar de la 
implantació en el futur podien intentar contactar amb el seu 
germà genètic. A més, al·legava que no volia tenir més fills amb 
el seu marit i, en qualsevol cas, s’oposava a què fossin educats 
per tercers.  

 
El tribunal del circuit de Clackamas County considerà vàlid l’acord 
previ que, en absència d’autorització conjunta per a disposar dels 
preembrions, conferia autoritat a l’esposa per decidir-ne la 
disposició, per la qual cosa n’ordenà la destrucció.  
 
El pronunciament més polèmic de la sentència del Tribunal 
d’apel·lacions d’Oregon és el que declara l’existència d’un dret 
contractual a disposar dels preembrions crioconservats creats 
durant el matrimoni, en tant que constitueixen propietat personal 
subjecta a un procediment de dissolució just i adequat d’acord amb 
l’estatut d’Oregon que regula les conseqüències personals i 
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patrimonials de les crisis matrimonials (p. 839)821. A més d’admetre 
que aquest és un extrem controvertit, el Tribunal afirma que l’acord 
no era vigent quan sorgí el conflicte, ja que preveia una durada 
d’un any des de l’inici de la crioconservació i aquest termini havia 
estat superat, sense que constés que cap de les parts hagués 
sol·licitat una pròrroga.  
 
Malgrat les circumstàncies anteriors, el Tribunal d’apel·lacions 
d’Oregon acaba confirmant la decisió del tribunal inferior que 
declarava vàlid l’acord previ i ordenava la destrucció dels 
preembrions, en tant que guarda coherència amb els estatuts i el 
case law d’Oregon, que atorguen un efecte similar als acords 
prematrimonials i als acords celebrats durant el matrimoni (p. 840), 
i és una solució “justa i adequada en qualsevol circumstància” (p. 
841). La raó de fons que, en paraules del Tribunal, porta a 
confirmar la decisió inferior és la creença que “els tribunals haurien 
d’atorgar efectes als acords que demostren la voluntat de les parts 
en relació a la disposició dels preembrions” (p. 842).  
 
Dahl v. Angle destaca perquè el tribunal confià expressament en 
Davis i Kass, els precedents que encetaren una primera línia 
basada en el reconeixement de l’autonomia privada per resoldre 
aquests conflictes i, per tant, en la validesa dels pactes assolits per 
les parts pel que fa a la disposició dels preembrions822.  
 
e) «Karmasu v. Karmasu» (Ohio App. 5 Dist., 2009): validesa 
de l’acord previ que atorgava la disposició dels pr eembrions 
al centre  
 
El 30.9.2009 el cinquè districte del tribunal d’apel·lacions d’Ohio 
resolgué un nou cas de disposició dels preembrions un cop produït 
el divorci de la parella que va decidir crear-los i crioconservar-los.  

                                                 
821 “(...) We acknowledge that there is some inherent awkwardness in 

describing those contractual rights as ‘personal property’, as we discuss in more 
detail below. However, we nonetheless conclude that the contractual right to 
possess or dispose of the frozen embryos is personal property that is subject to a 
‘just and proper’ division under ORS 107.105. The trial court did not err in treating 
it as such. (....)”.   

822 “(...) We conclude that the general framework set forth by the courts in 
Davis and Kass, in which courts give effect to the progenitors’ intent by enforcing 
the progenitors’ advance directive regarding the embryos, is persuasive. (...)” (p. 
840).  
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L’abril de 2007 Scherry Godfrey i Maharatha Karmasu van signar 
un acord de crioconservació de diversos preembrions amb el 
centre Reproductive Gynecology, Inc823. El primer punt de la 
clàusula c) de l’acord establia que els membres de la parella 
acceptaven que el centre assumís tots els drets, obligacions i 
responsabilitats de “conservar, disposar o donar els preembrions” 
en cas que tingués lloc la fi del matrimoni durant el període 
d’emmagatzematge estipulat (no consta). D’acord amb el segon 
punt de la citada clàusula, els cònjuges assumien que el centre 
podria disposar dels preembrions des de la data de dissolució 
judicial del matrimoni. El juny de 2007 la parella va contreure 
matrimoni, i es va separar dos mesos després. Un any després el 
tribunal de Stark County (Ohio) decretà el divorci sol·licitat per la 
dona. L’exmarit recorregué en apel·lació i al·legà, entre d’altres 
motius, que el tribunal inferior no havia realitzat una atribució 
correcta de la propietat matrimonial i, en particular, dels 
preembrions, respecte dels quals sol·licitava la “custòdia”.   

 
El cinquè districte del tribunal d’apel·lacions d’Ohio desestimà el 
recurs interposat per l’exmarit i confirmà la tesi del tribunal inferior, 
que considerava vinculant l’acord, tot afirmant que “Quan una 
sentència de divorci incorpora un acord, com succeïa en el cas 
concret, resulten aplicables les normes contractuals” (§37). El 
tribunal declarà incompetent el tribunal inferior que decidí sobre el 
divorci per interferir en un contracte celebrat entre l’aleshores 
parella i un tercer (el centre), que no era part en el plet 
matrimonial. En una terminologia criticable, el tribunal 
d’apel·lacions confirmà que la “custòdia” dels preembrions s’havia 
de regir pel contracte entre els membres de la parella i el centre i, 
per tant, atorgà la disposició dels preembrions al darrer (§38). 

                                                 
823 La sentència, que no especifica ni el número de preembrions creats ni 

l’origen de les gàmetes, encara no es troba publicada a les bases de dades. Es 
pot trobar a l’adreça següent:  
http://www.supremecourt.ohio.gov/rod/docs/pdf/5/2009/2009-Ohio-5252.pdf  
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8.2.4. Quadre sinòptic 
 
 

 
CAS 

 
Gàmetes  

 
Acord 
previ 

 

 
Fills 

 
Pretensió  

dona 

 
Pretensió  

home 
 

 
Probabilitat 

fills genètics 

 
Argument del 

tribunal 
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’92) 
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NO 

 
 

NO 
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/ Donació  
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/ Destrucció 

 
 

NO 

 
“Dret a no ser 

forçat a 
procrear”  

 
 

Kass 
(N.Y. ’98) 

  

 
Esposos 

 
Recerca 

 

 
NO  

 

 
Implantació 
 

 
Recerca 

 

 
SÍ 

 
Acord previ  

 
A.Z. v. 

B.Z 
(Mass. 

’00) 
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Implantació  
 
 

 
 

SÍ  
 

 
 

Implantació 
 

 
 

Prohibició 
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SÍ 
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forçat a 
procrear” 
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M.B 
(N.J. ’01) 

 
 

Esposos 

 
 

Centre / 
Tribunals 

 
 

SÍ 

 
 

Destrucció 

 
 

Donació  

 
 

SÍ 

 
“Dret a no ser 

forçada a 
procrear” 

 
 

Litowitz  
(Wash. 

’02) 

 
Marit + 
donant  
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SÍ 
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Donació  

 
SÍ 

 
Acord previ  
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Implantació 
subrogada 
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ús  
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“Dret a no ser 

forçat a 
procrear”  

 
 
Roman  

(Tex. ’06) 
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Destrucció 

 
NO 

 
Implantació 

 
Destrucció 

 
NO  

 

 
Acord previ 

 
Dahl v. 
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(Or. ’08) 
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* Els ombrejats indiquen la pretensió que el tribunal estimà en cada cas, així com 
els casos en què atorgà validesa a l’acord previ. 
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8.2.5. Línies comunes en la resolució dels casos 
 
Malgrat que el nombre de casos resolts fins ara pels tribunals nord-
americans és poc significatiu per poder extreure conclusions, sí 
que se’n poden inferir una sèrie de patrons comuns.  
 
a) Acords sobre la disposició dels preembrions en p revisió de 
la ruptura i reevaluació de l’autonomia privada en l’àmbit de 
les relacions familiars  
 
En absència de legislació que obligui a decidir “ex ante” sobre la 
disposició dels preembrions crioconservats per al cas de 
circumstàncies sobrevingudes, l’existència d’acords en vuit dels 
nou casos analitzats fins ara suggereix que és pràctica habitual de 
les clíniques incloure’ls entre els formularis de CI d’accés a la 
FIVTE. De fet, la pràctica evidencia que és comú que els centres 
de reproducció assistida, sobretot als EE.UU. però també a 
Europa, incloguin als formularis de CI a la fecundació “in vitro” 
amb crioconservació de preembrions una clàusula per la qual les 
parts han d’escollir una opció pel que fa a la seva disposició en 
cas de produir-se certes contingències dins la parella, en especial 
la mort d’algun dels seus membres o el divorci824. Aquesta pràctica 
tan estesa podria explicar els només tretze casos que des de l’any 
1992 consta que han accedit als tribunals d’apel·lacions i tribunals 
superiors d’arreu del món.  
 
És impossible extreure conclusions pel que fa a la major o menor 
litigiositat en funció de si existia o no un acord previ de les parts 
sobre la disposició dels preembrions. Davis v. Davis és l’únic dels 
casos que han accedit a tribunals superiors en què no existia un 
acord d’aquest tipus. Els casos coneguts fins ara, i els únics que 
reflecteix el quadre sinòptic, són els que han accedit als tribunals. 
De la mateixa manera, hi ha poques dades sobre els canvis 
d’opinió i el grau de litigiositat d’aquests acords un cop celebrats. 
La recopilació de dades és problemàtica ja que hi ha pocs estudis 
sobre el tema i els que existeixen són poc representatius, en 
coherència amb l’absència generalitzada de dades oficials i 
actualitzades en el context general de les TRA.  
 

                                                 
824 GURMANKIN et al., cit., pp. 4 i 6.  
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Els pocs estudis sobre les actituds de les parelles que van 
crioconservar preembrions no són concloents, entre d’altres raons 
perquè valoren els canvis d’opinió en relació al desig inicial de 
donació a altres parelles i no els acords que en preveuen la 
disposició per l’altra part en cas de divorci. Dos estudis sobre les 
actituds de les parelles infèrtils en relació a la disposició dels 
preembrions sobrants, basats en mostres poc representatives, 
apunten a la tendència de les parts a canviar d’opinió respecte de 
la disposició acordada “ex ante”825. Per contra, dos estudis previs 
basats en mostres més àmplies, van comparar les opcions de 
disposició de les parelles al moment de crioconservar els 
preembrions i van concloure que en la majoria dels casos les 
parelles mantenien les seves preferències al cap dels anys826.  

 
L’execució de l’acord previ en cinc casos i la no execució en tres, 
a partir d’arguments heterogenis, evidencia la manca de consens i 
de criteris judicials uniformes en la matèria per part dels tribunals 
nord-americans. En absència de regulació específica que es 
pronunciï sobre el valor d’aquests acords, les resolucions dels 
tribunals són un desincentiu a celebrar-los o, com a mínim, a 
considerar-los vinculants, en particular quan preveuen la 

                                                 
825 Ambdós estudis suggereixen una major tendència a canviar d’opinió 

en aquests casos. Un estudi de la facultat de medicina de Northwestern University 
basat en 100 parelles, conclogué que de les 41 que havien pres una decisió tant 
abans com després del tractament, només 12 (29%) mantenien la mateixa 
elecció: Susan C. KLOCK et al., “The Disposition of Unused Frozen Embryos”, 345 
N. Eng. J. Med. 69, 2001. Per la seva banda, un estudi del London Health Science 
Center basat en 49 parelles que no havien utilitzat els preembrions en un període 
d’entre 3 i 8 anys, posà de relleu que del 73% que en un principi optà per la 
donació d’embrions només un 12% hi seguia interessat després d’aquest període. 
Informació extreta de la nota de premsa presentada a la Conferència Anual de 
l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) de 2001: “What Do Patients 
Want to Do with Excess Embryos?”, Am. Soc. Reprod. Med. Bull., Vol. 3, 
17.10.2001 (només accessible on-line als membres de l’associació). Document 
enviat per la Directora de relacions públiques de l’ASRM, Eleanor Nicoll (correu 
electrònic de 17.9.2008).   

826 Així, de les 90 parelles que inicialment van escollir la donació dels 
seus preembrions a altres parelles, 69 (76,7%) mantenien aquesta opció després 
d’uns anys: Peter R. BRINDSEN, “Frozen Embryos: Decision in Time in the U.K.”, 
10 HR 3083, 1995, pp. 3083-84. Per la seva banda, l’estudi francès basat en 145 
parelles conclogué que després de cinc anys només 40 (27,6%) havien canviat 
d’actitud en relació a la disposició: “Developments in the storage of embryos in 
France...”, cit.  
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disposició dels preembrions amb fins reproductius per una part un 
cop produït el divorci827.  
 
Malgrat l’anterior, les sentències dictades des de l’any 2002 
impliquen un retorn o revalorització de l’autonomia privada. Vistes 
algunes de les decisions, les parts poden seguir intentant resoldre 
la qüestió per elles mateixes de la forma que considerin més 
coherent amb les seves preferències, conscients que mai cap 
tribunal ha executat un acord previ que comportés la implantació 
dels preembrions un cop dissolt el projecte parental en què van 
ser creats.  
 
La relació entre l’existència d’un acord previ sobre la disposició de 
preembrions i la manca de litigació sembla evident si atenem a la 
freqüència dels acords previs en accedir a la FIVTE, al fenomen de 
l’acumulació progressiva de preembrions crioconservats i a 
l’elevada taxa de divorci que vénen registrant els països del nostre 
entorn. Aquesta relació, unida a la línia mantinguda des de l’any 
2002 pels tribunals estatals nord-americans en una sèrie de casos 
que impliquen un retorn o revalorització de l’autonomia privada, 
hauria de contribuir a què el legislador incentivés aquests acords.  
 
b) Prevalença de l’interès de la part que s’oposa a  la 
implantació: implicacions genètiques i de gènere  
 

En set dels vuit casos les jurisdiccions nord-americanes han 
considerat prevalent la voluntat de la part que s’oposava a la 
implantació un cop produïda la ruptura. L’única excepció, Litowitz 
v. Litowitz, s’explica perquè ambdues parts pretenien que es portés 
a terme la implantació: la dona a una mare subrogada i l’home a 
partir de la donació a altres parelles. En el cas, el tribunal optà per 
executar l’acord previ que ordenava la destrucció dels 
preembrions.  
 
De la pràctica judicial s’observa que els tribunals fan dependre 
l’execució d’aquests acords del tipus de disposició que contenen, 
de manera que els consideraran vàlids si ordenen la donació a 
recerca o la destrucció dels preembrions i, per contra, els 

                                                 
827 BERG, 2005, Cit.; i MARTIN & LAGOD, cit. 
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consideren ineficaços quan atorguen la disposició dels 
preembrions a una part en cas de divorci o separació828.  
 
Ja a Davis, el TS de Tennessee afirmà que la presa de decisions 
en relació als preembrions correspon a les persones que van 
aportar les gàmetes (p. 597). Des d’aleshores, la majoria de 
tribunals han recorregut a la genètica en sentit negatiu, és a dir, 
per evitar la formació de vincles familiars. Amb això, els tribunals 
han decidit a favor de la part contrària a la implantació, i ho han fet 
a partir d’un dret a no ser forçat a procrear dirigit a evitar les 
càrregues de la paternitat indesitjada829. La configuració d’aquest 
dret parteix d’un concepte de filiació basat en la genètica, segons 
el qual les càrregues psicològiques de la paternitat derivades de 
l’aportació de les gàmetes persisteixen fins i tot en absència 
d’altres càrregues legals o socials830. 
 
En la majoria dels casos resolts fins ara, un cop produïda la 
ruptura del projecte parental és la dona qui sol·licita la implantació 
dels preembrions, mentre que l’home s’hi oposa o en pretén la 
destrucció o la donació amb fins de recerca tot invocant un “dret a 
no ser forçat a procrear”. Aquesta actitud confirma la intuïció que 
es pot extreure de les escasses dades disponibles sobre el 
comportament de les parelles que recorren a la FIVTE, que 
constaten les diferents actituds d’homes i dones a l’hora de 
disposar dels preembrions sobrants. A diferència del que succeeix 
en relació a la disposició de les seves gàmetes, en disposar dels 
preembrions homes i dones reprodueixen certs rols socials basats 
en el gènere831.    

                                                 
828 En aquesta línia, vegeu WALZ, cit., p. 8; i Melinda TROEGER, “The legal 

status of frozen pre-embryos when a dispute arises during divorce”, 18 Journal of 
the American Academy of Matrimonial Lawyers 563, 2003, p. 583. 

829 SHAPO, 2002, cit., p. 97.  
830 La màxima representant de la posició crítica amb els prejudicis 

genètics, i de retruc de gènere, que reflecteix aquesta tendència jurisprudencial 
als EE.UU. és WALDMAN: WALDMAN, 2004, cit.; i WALDMAN i HERALD, cit., pp. 310 i 
ss. Vegeu també DILLON, cit.; CAHN, 2002, cit., pp. 567, 585-590; BOATMAN, cit., 
pp. 311-313; i PETERSEN, 2003, cit., pp. 1090-1091.   

831 Sigal KLIPSTEIN, Richard H. REINDOLLAR, Meredith M. REGAN, Michael 
M. ALPER, “Gender bias in the disposition of frozen embryos”, F & S 76: 6, 2001, 
pp. 1181-1184. Les dades de l’estudi es van recollir entre gener i juny de 1998 en 
un centre de FIVTE de Boston (MA), en relació a 101 cicles de FIVTE amb un 
nombre total de 509 embrions crioconservats. Una de les limitacions de l’estudi és 



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 429 

 
Així, mentre que la destrucció dels preembrions era l’opció més 
freqüent dels homes per al cas de mort de la dona (59%); l’opció 
majoritària escollida per les dones per al cas de mort de l’home 
era la implantació dels preembrions (58%). En cas de dissolució 
de la relació per divorci, la majoria de parelles optaren per 
destruir els preembrions, o bé per donar-los a altres parelles. De 
fet, el 47% del total de parelles que escollí la implantació dels 
preembrions a la dona o a la nova parella de l’home per al cas de 
mort d’una de les parts, optà per la destrucció en cas de divorci; 
un 22% escollí implantar els preembrions a la dona, i només un 
1% optà per la implantació a la nova parella de l’home832.  

 
Les decisions dels tribunals estatals que han atorgat prevalença a 
l’interès de la part contrària a la implantació s’han basat en 
l’al·legat dret a no ser forçat a procrear, que té el seu origen en la 
jurisprudència sobre anticoncepció del TS dels EE.UU. durant els 
anys seixanta i en el reconeixement jurisprudencial del dret a 
l’avortament a partir dels anys setanta, amb Roe v. Wade833. No 

                                                                                                               
que les parelles van omplir els formularis conjuntament, amb la qual cosa l’opció 
final es pot veure influenciada pel fet d’haver d’assumir una decisió en comú. Per 
al cas de mort d’un o dels dos membres de la parella, així com de separació o 
divorci mentre els preembrions romanien crioconservats, els formularis de CI 
contemplaven quatre opcions: donació a una altra parella; destrucció; implantació 
a la dona; i implantació a la nova parella de l’home. Els formularis s’havien de 
renovar cada any o abans, a petició de la pròpia parella. 

832 Un dels factors que explicaria aquesta diferència és la percepció de la 
subrogació com una opció poc realista entre els homes. De la mateixa manera, 
també és possible que “les dones concebin els embrions com a éssers vius, 
mentre que els homes els vegin més aviat com a gàmetes”. Finalment, la major 
freqüència i acceptació social de les mares solteres pot motivar que les parelles 
perpetuïn aquestes diferències de gènere en escollir la disposició dels seus 
preembrions: KLIPSTEIN, REINDOLLAR, REGAN, ALPER, cit., p. 1184.  

833 Els canvis legals produïts a partir de la sentència Casey (1992) i 
durant l’”era Bush”, en especial a partir de l’aprovació de legislació contrària a la 
jurisprudència vigent sobre avortament en estats com Ohio, Indiana, Georgia, 
Tennessee i Kentucky, amenacen segons alguns autors la permanència de la 
doctrina establerta per Roe. En aquest sentit, algun autor ha advertit que si, 
finalment, el TS dels EE.UU. revoca Roe la resolució dels conflictes sobre els 
preembrions també canviarà d’enfocament: Ann Marie NOONAN, “The Uncertainty 
of Embryo Disposition Law: How Alterations to Roe Could Change Everything”, 40 
Suffolk U. L. Rev. 485, 2007, pp. 487-488, 502-505. Desacreditant les tesis que 
consideren que la doctrina establerta per Roe, en especial des de la resolució de 
Casey, pot ser restringida, vegeu Neal DEVINS, “How Planned Parenthood v. 
Casey (Pretty Much) Settled the Abortion Wars”, Yale L.J. 118:1318, 2009. 
Accessible des de: http://www.yalelawjournal.org/images/pdfs/782.pdf  
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obstant, aquests casos es refereixen exclusivament a la 
reproducció sexual, i no a la derivada de les TRA834. D’altra banda, 
el “dret a no ser forçat a procrear” derivat de les decisions sobre 
anticoncepció és un dret negatiu que pretén evitar la interferència 
estatal quan encara no s’ha produït la concepció835. Finalment, la 
derivació d’aquest dret de la jurisprudència sobre avortament 
també és discutible si tenim en compte que en els conflictes sobre 
els preembrions crioconservats no es veuen implicats els drets a la 
intimitat i a la integritat corporal de la dona, en tant que l’oposició a 
procrear no pretén evitar un vincle gestacional, sinó genètic836.  
 
A diferència dels casos sobre avortament, en què excepte en 
determinades circumstàncies que justifiquen la ingerència estatal 
preval el dret de la dona a no ser forçada a procrear, en els 
conflictes sobre els preembrions aquest dret acostuma a beneficiar 
l’home, per ser qui normalment s’oposa a la implantació. En cinc 
de vuit casos resolts per tribunals nord-americans l’home 
s’oposava a la pretensió de la dona que els preembrions 
s’utilitzessin amb fins reproductius (per implantació a ella mateixa, 
a una mare subrogada, o bé per donació a altres parelles 
infèrtils)837. En tots aquests casos els tribunals han estimat la 

                                                 
834 Samuel A. GUNSBURG, “Frozen life’s dominion: extending reproductive 

autonomy rights to in vitro fertilization”, 65 Fordham Law Review 2205, 1997, p. 
2208. En contra, LUONGO (cit., p. 1026), segons qui aquesta jurisprudència no 
protegeix la reproducció sexual, sinó el dret a concebre o evitar la concepció. 
Segons l’autora, una altra qüestió és que el dret a la intimitat no es vegi implicat 
en els casos sobre preembrions crioconservats i que, per tant, no sempre se 
n’hagi d’atribuir poder de disposició a la dona (p. 1039). 

835 DAAR, “Assisted Reproductive Technologies...”, cit., p. 474.  
836 William A. SIECK, “In vitro fertilization and the right to procreate: the 

right to no”, 147 University of Pennsylvania Law Review 435, 1998, p. 483. 
Recentment, vegeu els dos treballs de COHEN: “The Constitution...”, cit., pp. 1148-
1156; i “The Right Not to Be...”, cit., pp. 111-113.  

837 Dels tres casos restants, J.B. v. M.B. i Dahl v. Agle són els únics en 
què, excepcionalment, la dona no sol·licitava l’ús dels preembrions amb fins 
reproductius, sinó la destrucció; en canvi, l’home en pretenia la donació a altres 
parelles amb fins reproductius. In re the marriage of Litowitz v. Litowitz és un cas 
poc comú, ja que ambdues parts pretenien que la utilització dels preembrions amb 
fins reproductius: la dona per a implantació a una mare subrogada, i l’home per a 
donació a altres parelles. Davant d’aquest conflicte d’interessos, el tribunal optà 
per executar l’acord que preveia la destrucció dels preembrions. El cas més 
recent, Karmasu v. Karmasu també resulta atípic, ja que la dona acceptà la 
resolució del tribunal inferior que, en execució de l’acord previ, atorgava la 
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pretensió de l’home en base al “dret a no ser forçat a procrear”, 
amb independència que existís o no acord previ i del seu contingut.  
 

Així, en un cas (Davis v. Davis) no existia acord previ sobre la 
disposició dels preembrions, en dos els tribunals declararen vàlid 
l’acord que n’estipulava la donació a recerca (Kass v. Kass) o la 
destrucció (Roman v. Roman), i en els dos restants declararen 
invàlid l’acord que en preveia l’atribució a la dona per a 
implantació (A.Z. v. B.Z.), la disposició de mutu acord o, en 
absència de mutu acord, la disposició per part del centre (In re 
marriage of Witten).  

 
Alguna autora ha vist en aquests pronunciaments un primer 
indicatiu d’un dret emergent dels homes per controlar la fertilitat i la 
concepció838. La manca de predisposició per part dels homes a 
assumir responsabilitats respecte dels fills que puguin resultar de 
la implantació dels preembrions també es pot relacionar amb 
alguns dels litigis que s’han plantejat en el context de la 
reproducció sexual, on tradicionalment han estat les dones les que 
reclamaven la paternitat i els homes els que s’hi oposaven839.  
 
c) Irrellevància de les circumstàncies personals de  les parts   
 
En decidir sobre la implantació dels preembrions, els tribunals no 
acostumen a tenir en compte les circumstàncies personals de les 
parts, com si ja tenen fills o els poden tenir en el futur, la seva edat 
i estat de salut, el número de cicles de FIVTE a què ja s’ha sotmès 
la dona, o l’existència d’alternatives a la FIVTE. Per norma general, 
els tribunals només basen les seves decisions en un “dret a no ser 
forçat a procrear” dirigit a evitar les càrregues d’una paternitat 
indesitjada.  
 

                                                                                                               
disposició dels preembrions al centre, mentre que l’home recorregué la sentència i 
sol·licità la “custòdia” dels preembrions en apel·lació.  

838 R. DEECH, “Losing control? – some cases”, a MEULDERS-KLEIN, DEECH 
and VLAARDINGERBROEK (Eds.), cit., p. 25.  

839 En l’actualitat, una autora constata la relativa “proliferació” de casos 
de reclamació de paternitat per part dels propis homes, la qual cosa es podria 
explicar per un possible canvi d’actitud dels homes en relació a la paternitat, o bé 
per aspectes més pragmàtics com l’aprovació de legislació sobre pensions 
d’aliments als menors i la generalització de les proves d’ADN. Vegeu SHELDON: 
“Reproductive Technologies...”, cit., pp. 355-356; “Reproductive Choice...”, a 
SPENCER and DU BOIS-PEDAIN (Eds.), cit., pp. 175-195.  
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Davis v. Davis i J.B. v. M.B. han estat els únics casos en els quals, 
“obiter dicta”, els tribunals han reconegut la necessitat de valorar 
les condicions personals de les parts en resoldre sobre el fons 
d’aquests conflictes. En modelar la regla general que atorga 
prevalença al dret de la part que s’oposa a procrear, el TS de 
Tennessee anuncià una excepció segons la qual el dret de la part 
que pretén la implantació ha de prevaler si aquesta no té més 
alternatives raonables per tenir un fill (“last procreative chance 
exception”). A J.B. v. M.B. el TS de Nova Jersey invocà de nou 
l’excepció de les alternatives raonables, en requerir el 
consentiment d’ambdues parts per executar l’acord previ i 
considerar la possibilitat de recórrer a l’adopció com una 
alternativa a valorar (pp. 716-717 i 720). No obstant, cap dels dos 
tribunals acabà resolent el cas en base a aquesta excepció.  
 
L’excepció basada en les oportunitats de tenir un fill de la part que 
pretén la implantació ha rebut moltes crítiques, tant per la seva 
manca de concreció que la buida de contingut i la converteix en 
poc raonable en el context de la FIVTE840, com perquè 
desconsidera les dificultats que envolten l’adopció841. Una autora 
                                                 

840 L’excepció parteix de l’assumpció, qüestionable si tenim en compte la 
naturalesa especialment invasiva d’algunes TRA, que sempre caben intents 
addicionals de FIVTE: Jennifer L. MEDENWALD, “A ‘frozen exception’ for the frozen 
embryo: the Davis ‘reasonable alternatives exception”, 76 Indiana Law Journal 
507, 2001, pp. 520 i ss; LUONGO, cit., pp. 1042-1043; APEL, cit., 2001; MEDENWALD, 
cit., pp. 520 i ss. La darrera proposa eliminar l’excepció o bé reconsiderar-la, en el 
sentit que la regla hauria de fixar un límit màxim de cicles de FIVTE, valorar els 
intents de les parts per accedir a l’adopció, les seves circumstàncies personals 
(com l’edat i les condicions físiques, emocionals i econòmiques), i les raons que 
poden portar a l’altra part a oposar-se a la implantació en un context com el del 
divorci.   

              841 En contra de considerar l’adopció com una alternativa, sobretot 
perquè per norma general les persones que accedeixen a la FIVTE volen tenir un 
fill genètic: Robyn L. IKEHARA, “Is adoption the ‘new’ solution for couples in dispute 
over their frozen embryos?”, 15 Southern California Review of Law & Social 
Justice 301, 2006, pp. 324 i ss.; Karissa HOSTRUP WINDSOR, “Disposition of 
Cryopreserved Preembryos After Divorce”, 88 Iowa Law Review 1001, 2003, p. 
1029; David L. THEYSSEN, “Balancing interests in frozen embryo disputes: is 
adoption really a reasonable alternative?”, 74 Indiana Law Journal 711, 1999, pp. 
728 i ss. Vegeu també KATZ, “My Egg, Your Sperm…”, cit., p. 651; WALDMAN, 
2004, cit., p. 1034; i MEDENWALD, cit., pp. 522-523. En la jurisprudència, la majoria 
del TS d’Israel que decidí el cas Nahmani v. Nahmani es pronuncià en el mateix 
sentit. El tribunal acabà atorgant la disposició dels preembrions a la dona, qui 
al·legava que constituïen la seva darrera oportunitat de tenir un fill genètic. 
Segons el tribunal, la possibilitat d’accedir a un altre cicle de FIVTE era vaga, i 



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 433 

també ha denunciat que l’excepció no és neutra des d’un punt de 
vista de gènere, ja que mentre la FIVTE iguala les pretensions 
d’homes i dones, aquesta excepció només beneficia a les 
darreres842.  
 
A la pràctica, cap tribunal nord-americà ha estimat la pretensió de 
la dona que sol·licitava la implantació dels preembrions en base a 
què constituïen la seva “darrera oportunitat de tenir un fill”, en 
considerar que la part que pretén la implantació sempre pot 
recórrer a altres mitjans alternatius per tenir fills, com l’accés a 
nous cicles de FIVTE, el recurs a altres TRA i l’adopció.  
 

Dels casos resolts als EE.UU., a Davis v. Davis com hem vist el 
Tribunal desestimà la pretensió de la dona a partir d’una 
interpretació molt restrictiva de l’excepció de les “alternatives 
raonables”. Per la seva banda, a Roman v. Roman, en què la 
dona ja tenia 42 anys en el moment del divorci, el Tribunal 
considerà vàlid l’acord que preveia la destrucció dels 
preembrions.  

 
La sentència del Tribunal Suprem israelià de 12.9.1996 (Nahmani 
v. Nahmani, CFH 2401/95, [1995-6] IsrLR 1), que es comenta a 
continuació, és l’única que ha permès a la dona que sol·licitava la 
implantació continuar el tractament de fecundació “in vitro” amb 
els preembrions crioconservats durant la relació, a partir de 
l’excepció de “la darrera oportunitat de tenir un fill genètic”. 
Malgrat les similituds amb el supòsit de fet del cas Evans v. The 
U.K., en què els preembrions també constituïen la darrera 
oportunitat de la dona de tenir un fill genètic, els tribunals que els 
resolgueren van arribar a conclusions totalment oposades.  

 
 

                                                                                                               
l’adopció no satisfeia “el desig de la dona i el seu dret a ser mare genètica” (pp. 
113-114, §15).  
Els autors que consideren que els beneficis d’experimentar la paternitat o la 
maternitat també es poden assolir a través d’altres mitjans com l’adopció, sense 
necessitat de violar l’autonomia reproductiva de la part que s’oposa a la 
implantació són minoria: John A. ROBERTSON, “Prior Agreements...”, cit., p. 419; i 
Jennifer MARIGLIANO, “To have or not to have: whose procreative rights prevail in 
disputes over disposition of frozen embryos?”, 27 Conn. L. Rev. 1377, 1994-1995, 
p. 1404. 

842 CAROW, cit., pp. 567-568, 572-573.  
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8.3. Israel: Nahmani v. Nahmani. Prevalença de la part que 
pretén la implantació i excepció de “la darrera opo rtunitat de 
tenir un fill genètic” 
 
La sentència del Tribunal Suprem israelià de 12.9.1996 que 
resolgué Nahmani v. Nahmani (CFH 2401/95, [1995-6] IsrLR 1) és 
l’única que ha atorgat a la dona la disposició dels preembrions 
fecundats durant la relació, amb l’argument que constituïen la seva 
darrera oportunitat per tenir un fill genètic843. Si bé el precedent 
nord-americà Davis v. Davis ja havia anunciat aquesta excepció, 
fins Nahmani v. Nahmani cap tribunal l’havia aplicada. 

 
Ruth i Daniel Nahmani es van casar el 1984. Durant uns anys la 
parella va intentar tenir fills per mitjans naturals, fins que a la 
dona se li va diagnosticar un càncer cervical que l’obligà a 
sotmetre’s a una histerectomia (extirpació de l’úter). L’operació 
no va requerir l’extirpació dels ovaris, amb la qual cosa Ruth 
podia tenir fills genètics però no els podia gestar. El matrimoni 
Nahmani recorregué a la FIVTE per tal que els preembrions 
creats amb el seu material genètic fossin implantats a una mare 
subrogada. En aquell moment la maternitat subrogada no era 
legal a Israel, per la qual cosa el Govern autoritzà la parella per 
accedir-hi a l’estranger. Poc després, el propi Govern va anul·lar 
l’autorització i es comprometé a aprovar una llei que regulés la 
maternitat subrogada a Israel844. Com que en aquest moment la 

                                                 
843 Ruth Nahmani v. Daniel Nahmani, Attorney-General i Assuta Ltd. 

President: A. Barak. Per un resum i comentari del cas vegeu els treballs de la 
Jutgessa de la majoria concurrent Dalia DORNER: “Jurisprudence in the Age of 
Biotechnology. An Israeli Case Analysis”, Annals of the New York Academy of 
Sciences 913, 2000, pp. 188-197, i “Human Reproduction…”, cit., 2000. Per una 
aproximació més pormenoritzada al cas, vegeu D. Kelly WEISBERG, “Shattered 
Dreams: A Heated Fight over Frozen Embryos”, a D. Kelly WEISBERG, The Birth of 
Surrogacy in Israel, Gainesville, University Press of Florida, 2005, pp. 64-92; i 
Rhona SCHUZ, cit., a BAINHAM (Ed.), cit., pp. 237-256. 

844 Els reglaments sobre FIVTE aprovats un any abans que la parella 
iniciés el tractament, només permetien que l’òvul fertilitzat fos implantat a la dona 
de qui procedia. Per tal d’evitar aquest obstacle, la parella s’entrevistà amb 
l’aleshores Ministre de Salut israelià perquè autoritzés el trasllat dels preembrions 
crioconservats a la clínica californiana on s’hauria de portar a terme la 
implantació a una mare subrogada. Arran del cas, el Govern israelià designà un 
comitè d’experts per estudiar la maternitat subrogada en general i, si de cas, 
regular-la. El 1996, poc abans que el TS es pronunciés definitivament, el Govern 
aprovà la Llei 5746 – 1996 [Surrogacy Agreements (Approval of Agreement and 
Status of the Child) Law], que permet els acords de maternitat subrogada 
gestacional que compleixin determinats requisits, com el manteniment del 
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dona ja tenia gairebé quaranta anys, la parella sol·licità una ordre 
al TS perquè el Govern justifiqués la prohibició d’accés a la 
maternitat subrogada (Nahmani v. Minister of Health). Després 
d’una batalla legal de tres anys, un acord extrajudicial limitat als 
cas concret autoritzà a la parella a sotmetre’s al tractament a 
Israel sempre que la implantació a la mare subrogada es portés 
a terme a l’estranger. A resultes del tractament es van 
crioconservar els onze preembrions creats amb les gàmetes 
d’ambdós esposos. Tot seguit, la parella va signar un contracte 
de maternitat subrogada amb un centre californià però no va 
acordar res pel que fa al destí dels preembrions845. Abans que 
aquests fossin traslladats als EE.UU., Daniel abandonà la llar 
familiar i sol·licità el divorci. L’esposa s’hi oposà, ja que mantenia 
la pretensió que els preembrions fossin implantats a la mare 
subrogada. L’home, que aleshores havia iniciat una relació amb 
una altra dona que ja tenia un fill, contactà la clínica per tal que 
impedís a la dona usar els preembrions.  
 

El setembre de 1992 Ruth sol·licità al tribunal del districte de Haifa 
una ordre per tal d’utilitzar els preembrions (Ruti Nahmani v. 
Danny Nahmani and Assuta Hospital). El tribunal resolgué al seu 
favor, ja que considerà irrevocable el consentiment a l’ús dels 
preembrions i valorà les majors càrregues que havia suportat la 
dona durant el tractament confiant en el consentiment de l’home.  

 
Abans que l’ordre es fes efectiva, Daniel interposà recurs davant 
del TS. El tribunal resolgué per quatre vots contra un a favor de 
Daniel. En el seu raonament el tribunal tingué en compte que el 
dret d’una part a tenir fills no imposa a la part que no vol tenir-los 
un deure d’assistir a la primera, i que algunes legislacions 
exigeixen el consentiment exprés de les parts perquè pugui portar-
se a terme la implantació en cas de divorci, al que s’assimila la 
separació. Finalment, el canvi en les circumstàncies produït des 

                                                                                                               
consentiment d’ambdues parts fins el moment de la implantació, i l’aprovació 
prèvia d’un Comitè d’experts: vegeu WEISBERG, cit., pp. 71-72. Vegeu també la 
pròpia sentència del TS (§10). 

845 En aquest moment, el caràcter incipient de la FIVTE a Israel 
explicaria per què els centres no regulaven el destí dels preembrions en cas de 
separació, divorci o mort d’una de les parts: WEISBERG, cit., p. 77.  
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de la ruptura de la relació també impossibilitava el compliment del 
contracte inicial846.  
 
Atesa la novetat i la divisió d’opinions al voltant del conflicte, per 
primer cop el TS ordenà la revisió, per un panel d’onze jutges, d’un 
cas ja decidit per un panel de més de tres jutges. Per set vots 
contra quatre, el TS revocà la sentència anterior i decidí a favor de 
la dona en base a l’absència d’estatut o jurisprudència aplicable al 
cas, i a la seva manca d’alternatives per tenir un fill biològic. Per 
contra, els arguments de la minoria es centraren en la necessitat 
del consentiment continuat d’ambdues parts fins el moment de la 
implantació dels preembrions, en el canvi de circumstàncies 
produït amb la ruptura de la relació i en els principis d’autonomia, 
igualtat i interès del menor.  
 
A partir del recurs a la ponderació de drets, la majoria analitzà les 
alternatives de cada part per tal de realitzar el seu dret i establí 
que quan el dret d’una part destrueix completament el de l’altra, 
cal atorgar preferència a la darrera847. Segons la majoria, el dret 
de l’home comportava una restricció general al dret de la dona, qui 
no podia realitzar el seu dret a ser mare a través de les 
possibilitats poc realistes d’un nou cicle de FIVTE o del recurs a 
l’adopció (pp. 113-114)848. En conseqüència, l’ús dels preembrions 
ja existents era l’única possibilitat que el tribunal veia com a real. 
És interessant subratllar que el TS condicionà la decisió a què la 
dona no reclamés res a l’home respecte dels fills que poguessin 
néixer.  
 
La majoria del TS reforçà la seva postura en base a arguments 
addicionals. A partir del recurs a la doctrina del “promissory 

                                                 
846 Per una crítica a aquesta primera decisió del TS, en tant que no pren 

en consideració les càrregues de la maternitat frustrada: BARAK-EREZ and 

SHAPIRA, cit.  
847 En paraules de la Jutgessa Dorner, en representació de la majoria, el 

TS adoptà en aquest punt la posició de ROBERTSON i del TS de Tennessee que 
resolgué Davis, segons la qual “En cas de conflicte entre el dret a procrear i el 
dret a no fer-ho, quan una part no té cap alternativa per ser pare o mare genètic 
és raonable afavorir la procreació”: ROBERTSON, “Prior Agreements...”, cit., p. 420. 
Vegeu Dalia DORNER, “Human Reproduction: Reflections on the Nahmani Case”, 
35 Texas International Law Journal 1, 2000, p. 8. 

848 En paraules del jutge Mazza, l’adopció no satisfeia “el desig de Ruth i 
el seu dret a ser mare biològica” (§15).  
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estoppel” d’origen anglosaxó, que en el sistema legal israelià es 
plasma en el principi de bona fe, els jutges concurrents van 
estimar la pretensió de la part que havia confiat de forma raonable 
en el consentiment inicial durant tot el procés, que també era qui 
havia patit les majors càrregues derivades de la FIVTE849. La 
majoria també atorgà més pes al desig de ser pare o mare, en tant 
que aquesta decisió no obliga a realitzar cap acte físic a la part 
que s’oposa a procrear, doncs els preembrions ja estan creats850. 
En el fons de la sentència també juguen un paper rellevant la 
cultura pronatalista i els valors familiars jueus que inspiren el 
sistema legal israelià851.  

                                                 
849 Per la majoria del tribunal, a diferència del que succeeix en els casos 

d’avortament, la decisió que fa prevaler la implantació en el context de la FIVTE 
és neutra des del punt de vista de gènere, ja que si la dona pretengués la 
destrucció dels preembrions i l’home la implantació a una mare subrogada, 
s’haurien de complir els desitjos d’aquest darrer: vegeu, entre d’altres, el 
raonament del Jutge Tal (p. 50). La decisió també tingué en compte que a 
mesura que les alternatives per fer possible el desig de tenir fills disminueixen, 
augmenta la necessitat de protegir el dret a ser pare o mare: en paraules de la 
Jutgessa Dorner, “(...) The fewer the alternatives available to the spouse wishing 
to become a parent, the greater the need to protect his right to parenthood, even 
at the expense of trespassing on the rights of the other spouse (...)” (§14). En la 
mateixa línia, vegeu els arguments del Jutge Goldberg (§17) i Mazza (§15 i ss.). 
Per al darrer, atesa l’edat de la dona i que la crioconservació d’òvuls no era una 
tècnica disponible en el moment dels fets, l’interès de l’home eliminava totalment 
el de la dona, ja que li impedia tenir un fill biològic. Pel contrari, la restricció que la 
satisfacció de l’interès de la dona imposava en el de l’home no impedia tenir fills 
biològics al darrer.  

850 Segons el jutge Türkel, un cop produïda la fertilització, el dret positiu a 
ser pare preval per sobre del dret negatiu a no ser-ho (§4). Entre els autors, en el 
mateix sentit, vegeu DRAPER, cit. En absència d’acord previ, l’autora proposa 
permetre la revocació del consentiment fins al moment de la fertilització, pel que 
qualsevol de les dues parts podria utilitzar els preembrions, independentment de 
l’oposició de l’altra part. Si bé aquesta proposta sembla més igualitària, a llarg 
termini beneficia més les dones, que no necessiten una altra persona que gesti 
els preembrions. Per una crítica al moment de la fertilització com a “punt de no 
retorn”, vegeu Janie CHEN, “The right to her embryos: an analysis of Nahmani v. 
Nahmani and its impact on israeli in vitro fertilization law”, 7 Cardozo Journal of 
International and Comparative Law 325, 1999, p. 348. 

851 En aquesta línia, destaquen els arguments d’alguns dels Jutges de la 
majoria, com Tal [“(...) It need not be said that non-parenthood is not one of the 
values of Jewish heritage. (...)” (pp. 50-51)], Dorner [“(...) We are speaking of a 
freedom which, in human society, symbolizes the uniqueness of man. ‘Any person 
who does not have children is considered as a dead person’ said Rabbi Yehoshua 
(...)” (§10)], i Goldberg [“(...) The parental experience is considered the essence of 
life, in the sense of ‘Give me children, else I die’ (Genesis 30, 1 [65]). (...) Losing 
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L’excepcionalitat del cas, donada pel recurs a la FIVTE a partir 
d’un acord de maternitat subrogada, determinà que no 
s’apliquessin els reglaments sobre FIVTE vigents en el moment 
dels fets, que requerien el consentiment d’ambdues parts en cada 
fase del procediment, inclosa la implantació852.  
 
 
8.4. Europa: casos resolts a nivell nacional i supr anacional  
 
8.4.1. Regne Unit: «Hadley v. Midland Fertility Ser vices Ltd». 
Prevalença de la part que s’oposa a la implantació dels 
preembrions i que revocà el seu consentiment d’acor d amb la 
legislació aplicable  
 
Lorraine Hadley v. Midland Fertility Services Ltd and others es 
basa en fets molt similars als de l’únic conflicte sobre la disposició 
dels preembrions crioconservats que ha accedit al TEDH (Evans v. 
The U.K.). Ambdós són els primers casos resolts per un tribunal 
d’un país europeu que enfronten les dues parts que havien accedit 
conjuntament a la FIVTE i qüestionen la legislació nacional que 
aleshores regulava el consentiment a les TRA, la HFEA (1990)853.  

                                                                                                               
the opportunity of biological parenthood is, in effect, missing out on the opportunity 
for self-realization in the family sphere. (...)” (§15)]. 
CHEN (cit., pp. 351, 353-358) i WEISBERG (cit., p. 90) han destacat la gran 
influència en la decisió final del TS del valor atribuït a la vida en la tradició jueva, 
evidenciat pel dret religiós i les polítiques pronatalistes de l’estat d’Israel. Amb 
caràcter general, vegeu Ruth LANDAU, “7. Israel: Every Person has the Right to 
Have Children”, a BLYTH and LANDAU, cit., pp. 129-147 (en especial, pp. 130-131); 
i SHALEV and GOOLDIN, cit. (vegeu, en especial, pp. 151-152, 166-167). La primera 
autora destaca que a Israel els drets reproductius formen part del dret a la salut. 
Les darreres expliquen la generalització de l’accés a les TRA i el seu finançament 
públic a partir d’una visió sociològica de la FIVTE, que precisament destaca la 
influència de la cultura pronatalista i dels valors “profamiliars” jueus, el discurs 
polític de les amenaces demogràfiques després de l’Holocaust i l’emergència en 
l’àmbit de la salut pública d’un discurs basat en els drets dels consumidors.  

852 Així ho posa de relleu SCHUZ (cit., pp. 255-256), qui denuncia la 
incoherència d’aquest resultat, ja que en cas de recórrer a la FIVTE sense una 
mare subrogada, la dona que no compta amb el consentiment del marit no 
només es veu privada de ser mare genètica, sinó també de la possibilitat 
d’experimentar l’embaràs i el part. CHEN (cit., pp. 351, 353-358) també critica que 
el TS prescindís de la legislació aplicable al cas.  

853 La legislació aplicable en el moment dels fets determina que el 
comentari d’ambdós casos es centri en la HFEA (1990), prescindint de les 
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Atesa la identitat de raó entre ambdós casos, la divisió de família 
del tribunal superior britànic els decidí conjuntament, desestimant 
les pretensions de les actores854. A diferència de Lorraine Hadley, 
Natallie Evans va interposar recurs davant del tribunal 
d’apel·lacions855.  
 

Lorraine i Wayne Hadley es van casar el 1995. El 1999, davant 
les dificultats per concebre com a conseqüència del síndrome 
d’ovaris poliquístics que patia la dona, que ja tenia una filla d’un 
matrimoni anterior, la parella va decidir recórrer a la FIVTE. 
Abans d’iniciar el tractament, els esposos van signar diversos 
formularis de CI, entre els quals figuraven el consentiment de la 
dona a l’extracció dels òvuls i el de l’home a l’aportació d’esperma 
i acceptació de la paternitat que pogués resultar del tractament; i 
els consentiments d’ambdós a la fertilització dels òvuls, a la 
creació i posterior transferència dels preembrions, i a la 
crioconservació dels possibles preembrions sobrants. D’acord 
amb aquest darrer document, la crioconservació s’interrompria 
quan les parts en sol·licitessin conjuntament l’ús en un cicle futur 
de tractament; en cas de sol·licitud conjunta per escrit i signada 
per posar-hi fi; o pel transcurs del temps acordat, que en cap cas 
podria superar els deu anys des de la data de l’inici de la 
crioconservació. El mateix imprès també establia que en cas de 
ruptura de la relació per divorci o separació legal, les parts 
revisarien els consentiments a la crioconservació i ús dels 
preembrions anualment. El setembre de 1999 es van transferir a 
la dona tres preembrions, i dos van ser crioconservats. El maig 

                                                                                                               
reformes introduïdes per la HFEA (2008), analitzada als capítols segon i tercer. 
No obstant, les referències d’aquest apartat a la HFEA (1990) també es poden 
entendre fetes a la vigent HFEA (2008), ja que els canvis en relació a la disposició 
que permet revocar el consentiment abans de la transferència dels preembrions a 
qualsevol de les parts que van aportar les seves gàmetes (Annex 3) han estat 
mínims i, en qualsevol cas, segueixen considerant preferent l’interès de la part 
que pretén la destrucció dels preembrions. 

854 Natallie Evans v. Amicus Healthcare Ltd., Howard Johnston, Royal 
United Bath Hospital NHS Trust, the Secretary of State for Health, the Human 
Fertilisation and Embriology Authority. Lorraine Hadley v. Midland Fertility 
Services, Wadley Hadley, the Secretary of State for Health, the Human 
Fertilisation and Embriology Authority [2003] EWHC 2161 (Fam).   

855 Natallie Evans v. Amicus Healthcare Ltd and others (Secretary of 
State for Health intervening), [2004] EWCA (Civ) 727. El tribunal d’apel·lacions 
confirmà la sentència desestimatòria del tribunal superior, motiu pel qual l’actora 
va recórrer davant del TEDH.  
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del 2000, la parella es separà, i el desembre de 2001 se’n decretà 
el divorci. Uns mesos després Lorraine sol·licità al seu exmarit 
disposar dels preembrions per a implantació, assegurant-li que 
l’eximiria de qualsevol obligació respecte dels fills que poguessin 
néixer. Davant la impossibilitat d’assolir un acord, la dona 
contactà la clínica perquè es portés a terme la implantació. Els 
responsables de la clínica s’hi negaren i requeriren el 
consentiment de l’home i, curiosament, també el de la seva nova 
parella. L’agost de 2002, després que Lorraine fes públic el seu 
cas, l’exmarit va sol·licitar per escrit a la clínica la destrucció dels 
preembrions en els termes de la HFEA (1990), que permetia a les 
persones que van consentir al seu ús modificar i revocar el 
consentiment en qualsevol moment previ a la implantació. Un 
mes després la dona inicià un procediment judicial en què, 
basada en la personalitat de l’embrió i en l’existència d’un 
contracte implícit (§102), sol·licitava una ordre que impedís a 
l’home revocar el consentiment prestat el 1999; una declaració 
perquè continués la crioconservació fins la data màxima legal 
(deu anys); i una declaració per la qual els preembrions li 
poguessin ser implantats.  

 
El tribunal superior desestimà la demanda de Lorraine Hadley amb 
l’argument que la HFEA (1990) exigia l’accés conjunt dels dos 
membres de la parella al centre de reproducció assistida en cada 
fase del procediment (“treatment together”), requisit que no es 
compleix un cop la relació s’ha dissolt (§140)856.  
 

El paràgraf 1 de l’Annex 3 de la HFEA de 1990 (“Consentiment a 
la utilització de gàmetes i embrions”), aplicable al cas, disposava 
que aquest consentiment s’ha d’atorgar per escrit i que s’entén 
per “consentiment efectiu” el que no ha estat revocat. Mitjançant 
la possibilitat de revocar el consentiment, la HFEA (1990) 
pretenia assegurar que l’home i la dona que aporten les gàmetes 
mantenen la seva voluntat des de l’inici del tractament fins a la 
implantació dels preembrions. La Llei, com la reforma de 2008, 
guardava silenci en relació a la ruptura de la parella mentre dura 
el procés de FIVTE i només ordenava a les parts que en 
consentir a la crioconservació de gàmetes o preembrions 
n’especifiquessin el destí per al cas de mort o incapacitat que els 

                                                 
856 L’exigència de tractament conjunt pretén evitar l’accés a les TRA per 

les dones soles. No obstant, com indico en el capítol segon, la HFEA (2008) ha 
suprimit aquest requisit i, en el seu lloc, ha introduït criteris més precisos per 
determinar qui més pot ser considerat pare o mare del futur nascut.  
A favor de donar a l’expressió un significat més d’acord amb les circumstàncies 
socials actuals, s’havia pronunciat ALGHRANI, cit., pp. 247-248.  



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 441 

impedís modificar o revocar els termes del consentiment [Annex 
3, par. 2(2)(b)]857. Ara bé, la HFEA no impedia que el contracte 
amb la clínica de reproducció assistida inclogués una clàusula 
segons la qual aquest consentiment s’hauria de renovar cada cert 
temps per les dues parts i, en tot cas, si es produïa la ruptura de 
la parella. De fet, aquesta pot ser la pràctica freqüent dels centres 
si ens basem en els formularis de CI signats als casos Hadley i 
Evans.  

 
En segon lloc, el tribunal negà que el consentiment a la 
transferència ja realitzada comprengués la implantació dels altres 
preembrions, ja que l’Annex 3, paràgraf 4(2)(a) de la HFEA (1990), 
permet modificar o revocar el consentiment a la seva disposició 
fins al moment de la seva utilització efectiva en la implantació o en 
recerca (§165)858.  
 
Malgrat que les parts no havien celebrat cap acord posterior a la 
separació en relació als preembrions, “obiter dicta” el tribunal 
aprofità per pronunciar-se en contra de la validesa d’aquests 
acords (§253).  
 
8.4.2. Regne Unit: «Evans v. the U.K». Prevalença d e la part 
que s’oposa a la implantació dels preembrions i que  revocà el 
seu consentiment d’acord amb la legislació aplicabl e  
  
Evans v. The U.K. és el cas més singular dels que s’han plantejat 
fins ara en la matèria objecte d’aquest treball, tant pels seus 
antecedents859, com perquè és l’únic que ha accedit a un tribunal 
                                                 

857 “(2) A consent to the storage of any gametes or any embryo must—  
 (b) state what is to be done with the gametes or embryo if the person who gave 
the consent dies or is unable because of incapacity to vary the terms of the 
consent or to revoke it, (…)”.  

858 Aquestes previsions de la HFEA (1990), que es mantenen després de 
la reforma de 2008, evidencien el paper decisiu que la legislació britànica atorga 
al consentiment constant i bilateral fins a la implantació dels embrions a l’úter, que 
junt amb el benestar del menor constitueix un dels dos pilars bàsics de la 
legislació britànica sobre TRA: Sally SHELDON, “Evans v Amicus Healthcare...”, cit., 
p. 438.  
859 Atès que Natallie Evans s’havia hagut de sotmetre a una operació d’extirpació 
dels ovaris, els preembrions constituïen la seva darrera oportunitat de tenir un fill 
genètic. A més, la dona consentí a la FIVTE en circumstàncies particularment 
complexes. Aquests factors expliquen per què alguns autors han qualificat el cas 
de “tragèdia”, “dilema” i “cas difícil”: vegeu, entre d’altres, BOMHOFF & ZUCCA, cit., 
424-442; i PRIAULX, cit., p. 171. De “dilema” el qualificaren també Traja i Mijović, 
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supranacional860. Des d’un altre punt de vista, Evans esdevé una 
bona oportunitat per discutir quina és la metodologia més 
adequada per resoldre aquests conflictes.  
 

L’any 2000, els aleshores promesos Natallie Evans i Howard 
Johnston van decidir tenir un fill. Davant dels problemes 
d’infertilitat diagnosticats a Natallie durant un anterior matrimoni, 
la dona tornà a prendre medicaments inductors de l’ovulació 
sense que l’embaràs es produís. L’octubre de 2001, durant una 
revisió, li van ser diagnosticats tumors pre-cancerígens en tots 
dos ovaris. Com que els tumors creixien lentament, la parella va 
ser informada de la possibilitat d’extracció d’alguns òvuls abans 
de l’operació d’extirpació d’ovaris a què s’havia de sotmetre amb 
urgència, i fertilitzar-los amb esperma de l’home. La implantació 
no es podria portar a terme fins dos anys després de l’operació, 
quan la dona ja estigués del tot recuperada. En aquest moment, 
Natallie preguntà si era possible crioconservar només els seus 
òvuls però els responsables del centre la informaren que encara 
no portaven a terme aquest tractament. A més, Howard li 
assegurà que mai es faria enrere en la seva decisió de tenir fills 
amb ella a partir dels preembrions crioconservats. Finalment, les 
parts van signar els corresponents formularis de CI que, en els 
termes de la HFEA (1990), els permetien revocar el seu 
consentiment en qualsevol moment previ a la implantació dels 
preembrions. Una de les clàusules del document de CI advertia 
que en cas de cessació de la relació per divorci o separació 
judicial el consentiment a la crioconservació i ús dels preembrions 
s’hauria de revisar cada any. Els responsables de la clínica van 
informar a les parts que aquesta clàusula s’aplicava per igual a 
les parelles no casades, com també de la seva obligació de 
notificar-los la ruptura de la relació861. Un mes després del 
diagnòstic, el material genètic de Natallie i Howard va ser 

                                                                                                               
els jutges de la minoria dissident de la sec. 4a. del TEDH. El cas va tenir molt 
ressò mediàtic, també a Espanya: “Divorcio ‘in vitro’...”, cit.  

860 Sentència de la sec. 4a. del TEDH de 7.3.2006 (TEDH 2006\19), 
confirmada per la de la Gran Sala de 10.4.2007 (JUR 2007\101309).    

861 Segons la clàusula 2, paràgraf 4, del document de CI, "Upon the 
cessation of our domestic relationship by divorce or legal separation we 
understand that the storage and use of the embryos must be reviewed.". En 
aquest punt, el tribunal admeté com a fets provats els que es desprenen de les 
declaracions d’una de les infermeres del centre, segons qui les parts van ser 
informades de què la revisió del consentiment a l’emmagatzematge dels embrions 
implicava que en cas de ruptura de la relació cap de les parts els podria utilitzar 
per a tenir un fill amb una nova parella (par. 17 i 18 de la sentència de la High 
Court). 
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fertilitzat, es van crioconservar els sis preembrions resultants i la 
dona es va sotmetre a l’operació d’extirpació d’ovaris. Al cap de 
mig any l’home posà fi a la relació. Les parts van discutir el futur 
dels preembrions sense arribar a un acord, per la qual cosa 
l’home notificà la fi de la relació a la clínica i en sol·licità la 
destrucció. Natallie demandà la clínica, la seva exparella, el 
Govern britànic i la Human Fertilisation and Embryology Authority 
davant de la High Court i sol·licità, entre d’altres mesures, una 
declaració que impedís a l’home modificar o revocar el 
consentiment inicialment prestat, una ordre per la qual hagués de 
restaurar el seu consentiment a la crioconservació i ús dels 
preembrions, i una declaració perquè la crioconservació es 
prorrogués fins al màxim legal de 10 anys, permès en 
determinades circumstàncies [sec. 14(4) en relació (5) HFEA 
(1990)].   

 
En una sentència conjunta d’1.10.2003 la High Court desestimà les 
demandes interposades per Natallie Evans i Lorraine Hadley. 
Només la primera va recórrer la sentència, que va ser confirmada 
per la Court of Appeals. El 29.11.2004 la House of Lords acordà la 
inadmissió del cas, i Natallie Evans va recórrer davant del TEDH 
en base al dret que l’article 34 del CEDH reconeix, entre d’altres, a 
les persones físiques que es considerin víctimes d’una violació 
dels drets reconeguts al Conveni per un dels Estats part. El 
7.3.2006 la sec. 4a. del TEDH desestimà el recurs per cinc vots 
contra dos, i el 10.4.2007 la Gran Sala confirmà la sentència per 
tretze vots contra quatre862.  
 
El recurs interposat per Natallie Evans considerava que les 
decisions dels tribunals nacionals havien vulnerat els drets a la 
vida, al respecte a la vida privada i familiar, i la prohibició de 

                                                 
862 El funcionament del TEDH es regula en el Títol II del CEDH. D’acord 

amb l’article 27, el Tribunal pot actuar en Comitès formats per tres jutges, en 
Sales de set jutges o en una Gran Sala de disset jutges. Les Sales es composen 
d’alguns dels jutges d’una de les cinc seccions. La seva constitució és rotatòria i, 
entre d’altres, en formen part el President de la Secció i el Jutge escollit a títol de 
l’estat en qüestió. Per a més informació: http://www.echr.coe.int/ECHR/. D’acord 
amb l’article 43 del Conveni, en el termini de tres mesos des de la data de la 
sentència d’una Sala, qualsevol part en l’assumpte pot sol·licitar-ne la remissió 
davant de la Gran Sala. Un col·legi de cinc jutges haurà de decidir si la demanda 
planteja una qüestió greu relativa a la interpretació o a l’aplicació del Conveni o 
dels seus Protocols, o una qüestió greu de caràcter general, i en cas afirmatiu la 
Gran Sala es pronunciarà sobre l’assumpte mitjançant sentència que, d’acord 
amb l’article 44.1 del Conveni, serà definitiva.  
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discriminació, reconeguts en els articles 2, 8 i 14 del CEDH, i 
incorporats al dret nacional del Regne Unit a partir de l’entrada en 
vigor de la Human Rights Act de 1998, l’octubre de 2000.  
 
La sentència de la sec. 4a. del TEDH desestimà el recurs en 
considerar que la possibilitat de revocar el consentiment previ a la 
fecundació, en els termes de la HFEA, no vulnerava cap dels drets 
invocats per la recurrent. 
 

En primer lloc, la recurrent considerava que la possibilitat que 
atorgava l’Annex 3 de la HFEA (1990) de revocar el consentiment 
a la utilització dels preembrions violava el dret a la vida dels 
preembrions (art. 2.1 CEDH). El TEDH, al·ludint al precedent Vo 
v. France, afirmà que en absència de consens sobre la definició 
legal i científica de l’inici de la vida, la qüestió es troba dintre del 
marge d’apreciació de cada Estat (§82)863. Malgrat que l’embrió i 
el fetus pertanyen a l’espècie humana i mereixen protecció, 
l’anterior no els converteix, segons el TEDH, en persones amb 
dret a la vida en els termes de l’article 2 (§84).  

 
En segon lloc, Natallie Evans argumentava que les decisions dels 
Tribunals nacionals havien vulnerat el seu dret al respecte a la 
vida privada i familiar (art. 8 CEDH), concretat en aquest cas en 
el dret a constituir una família, ja que segons la recurrent els 
preembrions representaven la seva única oportunitat de tenir un 
fill genètic. En paraules del TEDH, el concepte de “vida privada” 
comprèn les relacions familiars i, per tant, també el respecte a la 
decisió de ser pare o mare i a la de no ser-ho. En absència de 
consens internacional sobre el moment en què una de les parts 
pot revocar el consentiment atorgat per a l’ús del seu material 
genètic en els tractaments FIVTE, la regla de la HFEA (1990) que 
permet revocar el consentiment a l’ús dels preembrions no és 
contrària a l’article 8 CEDH, en tant que pretén assegurar que 
aquest consentiment es manté des dels inicis del tractament fins 
al moment de la implantació (§56-66). En conseqüència, el Regne 
Unit no superà el marge d’apreciació que permet l’article 8.2 
(§69). En contra del raonament de la majoria i en base a la 
sentència definitiva del TS d’Israel al cas Nahmani v. Nahmani, el 

                                                 
863 Vo v. France, Gran Sala, 8.7.2004 (TEDH 2004\52). En el cas, el 

TEDH desestimà el recurs d’una ciutadana francesa que havia patit un 
avortament com a conseqüència d’un error mèdic i que denunciava l’absència 
d’acció penal contra el metge per homicidi involuntari. El tribunal considerà que no 
s’havia vulnerat l’article 2 CEDH i deixà oberta la possibilitat de recurs en via 
administrativa.  
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vot particular dels Jutges Traja i Mijović considerava que en 
eliminar qualsevol possibilitat que la dona fos mare genètica, 
l’aplicació estricta de la llei nacional resultava desproporcionada, 
ja que el dret d’una part (en aquest cas, de l’home) eliminava per 
complet el dret de l’altra a tenir un fill genètic (§2)864.  

 
El tercer motiu analitzava si existia discriminació respecte de les 
dones que poden concebre de forma natural, en tant que d’acord 
amb la legislació britànica aplicable una dona que recorre a la 
FIVTE depèn de la voluntat de l’home per seguir endavant amb el 
tractament (art. 14 CEDH). El TEDH negà que aquesta 
circumstància impliqués una violació de l’article 14 pels mateixos 
motius pels quals no existeix violació de l’article 8, amb la qual 
cosa evità entrar en el fons de la qüestió (§70-75).  

 
El 10.4.2007 la Gran Sala confirmà la sentència de la sec. 4a. que 
ordenava la destrucció dels sis preembrions. Malgrat l’empatia 
mostrada cap a la recurrent, la Gran Sala atorgà especial 
rellevància al fet que les dues parts van acceptar en els formularis 
de CI a la FIVTE que qualsevol podia revocar el consentiment 
abans de la implantació dels preembrions, en els termes de 
l’Annex 3 HFEA (1990). A més, la dona sabia que els preembrions 
constituïen la seva darrera oportunitat de tenir un fill genètic865. 

                                                 
864 Pel vot particular, les circumstàncies especials del cas aconsellaven 

una solució basada en la ponderació de drets de les parts enfrontades. D’acord 
amb aquesta solució, que els magistrats dissidents consideraven neutra des d’un 
punt de vista de gènere, l’interès de la part que revoca el consentiment a la FIVTE 
i pretén la destrucció dels preembrions prevaldrà si la Llei nacional així ho disposa 
i si l’altra part: a) no pot tenir un fill genètic de cap altra manera; b) no té fills; i c) 
no ha intentat recórrer a una mare subrogada per portar a terme la implantació 
dels preembrions (§9).  
El raonament de la minoria dissident ha estat criticat pels que consideren que 
ateses les baixes probabilitats de concebre per FIVTE, la prohibicio d’ús dels 
preembrions a la recurrent no comporta la “destrucció total del seu dret a tenir un 
fill genètic”, sinó que, com a màxim, implica que la dona perdi l’oportunitat 
“d’intentar” concebre un fill: ANNETT, cit.  

865 En contra, per a ALGHRANI (cit., pp. 252-253) les dones infèrtils estan 
situades en pitjor posició que les dones fèrtils en relació a l’home que revoca el 
seu consentiment a la FIVTE en un moment posterior al que li permetria la 
concepció natural. Segons l’autor, una llei creada per assistir a les persones 
infèrtils, les acaba discriminant. En el mateix sentit, vegeu PRIAULX, cit., p. 200.  
A Espanya, NAVARRO MICHEL considera que no es pot esperar de les parelles que 
es sotmeten a FIVTE portin a terme una tasca d’anàlisi de la llei. Per això, cal que 
els centres prestin informació a cada part per separat: NAVARRO MICHEL, cit., pp. 
163 i 179.  
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8.4.3. Irlanda: «Mary Roche v. Thomas Roche». En ab sència de 
norma aplicable i d’acord sobre la disposició dels 
preembrions, preval la part que s’oposa a la implan tació  
 
Mary Roche v. Thomas Roche és el cas més recent i l’únic que fins 
ara han resolt els tribunals irlandesos en aquesta matèria866. En 
absència de legislació que reguli les TRA a Irlanda i a manca 
d’acord previ entre les parts, el TS desestima la pretensió de la 
dona que pretenia que els preembrions li fossin implantats 
mitjançant el recurs als principis generals del dret. 
 

Mary Roche i Thomas Roche es van casar el 1992. El 1997, 
després d’un tractament amb medicaments inductors de 
l’ovulació, va néixer el seu primer fill. Poc després, a la dona li va 
ser diagnosticat un quist ovàric, per la qual cosa es va haver de 
sotmetre a una operació d’extirpació parcial de l’ovari afectat. El 
2002, per tal d’intentar un nou embaràs, la parella va haver de 
recórrer a la fecundació “in vitro” amb transferència de 
preembrions creats amb gàmetes d’ambdós. En total, els esposos 
van signar quatre formularis de CI a la FIVTE: un pel qual la dona 
autoritzava el tractament d’extracció d’òvuls; un pel qual l’home 
consentia a la FIVTE amb aportació del seu esperma, així com a 
la paternitat del nen que en pogués resultar; un pel qual l’esposa 
autoritzava la transferència de tres preembrions al seu úter; i, 
finalment, un pel qual ambdós esposos autoritzaven la 
crioconservació dels preembrions sobrants. La parella no signà 
cap document relatiu a la disposició dels preembrions per al cas 
de circumstàncies sobrevingudes. Del procés de fertilització van 
resultar sis preembrions, dels quals tres van ser implantats a la 
dona i els tres restants van ser crioconservats. A finals de 2002, 
poc després del naixement d’una nena com a conseqüència 
d’aquest tractament, la parella es separà. El 2004 la dona 
sol·licità al centre la disposició dels tres preembrions restants, al 
que el centre s’oposà perquè mancava el consentiment de 

                                                 
866 Mary Roche v. Thomas Roche, Anthony Walsh, David Walsh and 

Sims Clinic Ltd. Appeal No: 469/2006, 59/2007 (15.12.2009). Per un comentari a 
la sentència prèvia de la High Court, M.R. v. T.R., Anthony Walsh, David Walsh 
and Sims Clinic Ltd [2006] 3 IR 449, vegeu Paul WARD, “Parental law issues in the 
twenty-first century (Republic of Ireland)”, a Bill ATKIN (Ed.), The International 
Survey of Family Law. 2008 Edition, Bristol, The International Society of Family 
Law, 2008, pp. 175-177.   
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l’home. Aleshores, la dona inicià un procediment judicial pel qual 
sol·licitava la disposició dels tres preembrions crioconservats i 
una ordre que n’evités la destrucció. El marit hi oposà la manca 
absoluta de consentiment a la transferència dels preembrions 
crioconservats, i el canvi de circumstàncies que s’havia produït 
amb la separació de la parella.  

 
El 18.7.2006 la High Court desestimà la pretensió de l’actora. Del 
caràcter vague i incomplet dels formularis de CI signats per les 
parts, el tribunal deduí la inexistència d’acord explícit i la manca 
absoluta de consentiment del demandat a la implantació posterior 
(§11). Aquest consentiment tampoc es podia inferir de la intenció 
presumpta de les parts, en especial atès el canvi de 
circumstàncies produït amb el naixement d’una nena com a 
conseqüència de la FIVTE i amb la separació posterior de la 
parella (§18). La pròpia naturalesa dels formularis de CI, que 
vinculaven les parts amb el centre, també impedia inferir aquest 
consentiment (§19).  
 
El 15.11.2006, en un segon judici que tenia per objecte l’anàlisi 
dels aspectes constitucionals del cas, la High Court declarà que els 
preembrions crioconservats no es podien considerar “no nascuts” 
(“unborn”) als efectes de ser titulars del dret a la vida que garanteix 
l’article 40.3.3r. de la Constitució irlandesa867. En conseqüència, i 
en contra del que pretenia l’actora, l’Estat no tenia cap obligació de 
facilitar-ne la implantació.  

 
El 15.12.2009 el TS confirma la sentència de la High Court per 
unanimitat dels cinc magistrats. Dels quatre formularis signats pels 
esposos es desprèn que no existia cap relació contractual entre la 
recurrent i el seu marit, sinó que es tractava de documents de CI 
que els havia presentat el centre de reproducció assistida i que 
autoritzaven diverses accions portades a terme pel propi centre 
(§21, Denham J.). El consentiment del marit a la FIVTE i a la 
crioconservació no autoritzava la recurrent a disposar dels 
preembrions per a implantació (§§23 i 29, Denham J.). Les 
circumstàncies del cas i la conducta del marit tampoc permetien 
inferir el contrari, sobretot si tenim en compte el canvi de 
                                                 

867 D’acord amb el precepte, “The State acknowledges the right to life of 
the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees 
in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate 
that right.”.  
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circumstàncies produït arran de la separació de la parella (§§31-
34, Denham J.). Pel que fa als aspectes de dret constitucional que 
planteja el cas, els magistrats defugen pronunciar-se sobre la 
complexa qüestió de quan s’inicia la vida humana, que remeten a 
l’Oireachtas, el Parlament irlandès (pp. 11-12, Murray C.J.).  
 
La sentència té un interès especial perquè, “obiter dicta”, alguns 
dels magistrats afirmaren que d’existir, l’acord previ sobre la 
disposició dels preembrions no s’hagués pogut considerar 
vinculant. Pel contrari, el tribunal hagués hagut de valorar 
prèviament les circumstàncies del cas i, en particular, la manca de 
fills per una part i la impossibilitat per tenir-los en el futur (§38, 
Denham J.). 
 
Més enllà del fons de la resolució, la crítica formulada pels cinc 
magistrats del TS al buit legal existent per resoldre aquests 
conflictes ha desencadenat un debat interessant a Irlanda868. 
 
 

                                                 
868 Poc després que el TS dictés la sentència, el Ministre de Sanitat 

irlandès va prometre públicament que el Govern estudiaria la qüestió: Nadeem 
SHAIKH, “Frozen embryo court appeal lost”, BioNews 539, 21.12.2009: 
 http://www.bionews.org.uk/page.asp?print=1&obj_id=52484  
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8.5. Quadre sinòptic dels casos resolts fora dels E stats Units 
 

 
 
 

CAS 
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aplicable 

 
 

Fills 
 

 
 

Pretensió  
dona 

 

 
 

Pretensió 
home 

 
 

Probabilitats  
fill genètic 

 

 
 

Argument del 
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(Israel)  

 
 
 
Esposos 

 
 

Reglaments 
sobre FIVTE:  
CI en cada 

fase 

 
 

 
NO 

 
 

 
Implantació 
subrogada 

 
 

 
No 

implantació 

 
 

 
NO 

 

 
Manca 
d’alternatives, 
principi de 
bona fe, major 
inversió a la 
FIVTE i raons 
religioses  

 
Hadley 
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Esposos 

 
HFEA (1990):  
consentiment 
en cada fase* 

 
 

SÍ  
 

 
 

Implantació 
 

 
 

Destrucció 

 
 

SÍ 

 
 

HFEA (1990) 

 
Evans v. 
The U.K. 
(TEDH) 

 

 
Membres 

de la 
parella 

 
HFEA (1990):  
consentiment 
en cada fase 

 
 

NO 

 
 

Implantació 

 
 

Destrucció 

 
 

NO 

 
 

HFEA (1990) 
 
 

 
 

Mary 
Roche  

v. 
Thomas 
Roche 

(Irlanda) 

 
 
 
 

Esposos 
 
 

 
 
 
 

NO 
 

 
 
 
 

SÍ 
 

 
 
 
 

Implantació 
 

 
 
 
 

No 
implantació 

 
 
 
 

SÍ 

 
 

Manca 
d’acord 

explícit o 
implícit sobre 
el destí dels 
preembrions 

 

 

 
* L’imprès de CI a la FIVTE també establia que en cas de ruptura de la relació 
per divorci o separació legal, les parts revisarien cada any els consentiments a la 
crioconservació i ús dels preembrions. 
 
** Els ombrejats indiquen la pretensió que el tribunal estimà en cada cas.  

 
*** A diferència dels casos resolts pels tribunals nord-americans, en cap d’aquests 
existia un acord previ sobre la disposició dels preembrions.  
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9. Qüestions que plantegen els casos resolts  
 
9.1. Diversitat de criteris judicials i solucions u niformes  
 
A excepció del cas resolt pel TS israelià, els tribunals que han 
decidit conflictes sobre la disposició dels preembrions amb motiu 
de la crisi de parella han estimat la pretensió de la part que 
s’oposava a la implantació, encara que ho han fet a partir 
d’arguments i metodologies molt diferents, en funció de la major o 
menor regulació del consentiment a la disposició dels preembrions 
en cada ordenament.  
 
En absència de regulació, els tribunals s’han oposat a la 
implantació dels preembrions un cop produïda la ruptura de la 
parella invocant un “dret a no ser forçat a procrear”, o bé al·ludint a 
la inexistència d’acord explícit o implícit sobre l’ús dels 
preembrions i al canvi de circumstàncies produït per la ruptura del 
projecte parental. En els ordenaments que regulen el consentiment 
a la disposició dels preembrions, sovint l’aplicació estricta de la llei 
ha conduït al mateix resultat.  
 
Les implicacions d’aquesta jurisprudència, dispar en els arguments 
però uniforme en les solucions, són clares per les parelles que 
pretenen accedir a la FIVTE amb crioconservació de preembrions, 
ja que desincentiven la formalització d’acords previs en aquest 
àmbit. En atenció als casos resolts, les parelles dubtaran de la 
validesa i posterior execució dels acords de disposició dels 
preembrions en cas de divorci i, per tant, no els celebraran. Així 
mateix, mentre aquests acords no es considerin eficaços, la 
possibilitat de revocar el consentiment a la FIVTE que ofereixen 
molts dels ordenaments regulats o l’aplicació de normes que en 
últim terme condueixen a la destrucció dels preembrions, a la 
pràctica buiden de contingut els acords previs que hagin pogut 
assolir les parts i esdevenen un desincentiu a celebrar-los o, com a 
mínim, a complir-los un cop sorgeix la contingència que preveuen.  
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9.2. Metodologia idònia per a resoldre aquests conf lictes 
 
Amb independència de l’existència d’acord previ entre les parts, 
dels arguments emprats i de les decisions finalment assolides, els 
tribunals han recorregut indistintament a l’aplicació estricta de la 
Llei o a la ponderació de drets per resoldre les disputes sobre els 
preembrions en ocasió de la ruptura del projecte parental en el 
marc del qual van ser creats. El recurs a una metodologia o una 
altra permet traçar una línia divisòria entre els ordenaments que 
amb caràcter general regulen les TRA, entre els quals es troben la 
majoria de països europeus, i els ordenaments jurídics sense o 
amb escassa regulació en la matèria, entre els quals destaca el 
cas dels EE.UU. A partir del recurs a una o altra metodologia, els 
tribunals han considerat prevalent l’interès de la part que 
s’oposava a la implantació.   
 
Les diferents aproximacions al mateix conflicte permeten plantejar 
quina és la metodologia més adequada per a resoldre’l: l’anàlisi 
estrictament positiva o formalista, basada en l’aplicació literal i 
taxativa de la llei, o l’anàlisi casuística de les circumstàncies del 
cas, basada en la ponderació dels drets enfrontats.  
 
Els dos vots particulars a la sentència de la sec. 4a. del TEDH en 
el cas Evans v. The U.K. distingiren clarament entre aquests dos 
mètodes a l’hora de resoldre els conflictes que ens ocupen. Tot i 
que els jutges dissidents no consideraren que la legislació britànica 
fos “per se” contrària a l’article 8, ja que les normes basades en el 
consentiment de les parts tenen sentit en el context de les TRA, 
entengueren que les circumstàncies concretes del cas requerien 
prestar una atenció especial al dret de la recurrent a ser mare 
genètica (§2, 2n.). Per contra, els vots de la majoria constitueixen 
una excepció al llenguatge de la ponderació de drets i al principi de 
proporcionalitat a què recorre normalment el TEDH869. Tant la 

                                                 
869 Així ho posen de relleu els fonaments §65 de la sentència de la sec. 

4a. i el §9 del vot particular. Jacco BOMHOFF ha destacat l’ús d’aquesta diferent 
metodologia: “Balancing, the Global and the Local. Judicial Balancing as a 
Problematic Topic in Comparative (Constitutional) Law”, Hastings International & 
Comparative Law Review, Vol. 31, No. 2 – Summer 2008, pp. 1-33. Disponible a: 
Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law, Working Paper No. 
2008/5, Faculty of Law – Tilburg University, June 2008 
(www.ssrn.com/link/Tilburg-TICOM.html); BOMHOFF & ZUCCA, cit., pp. 430-431, 
433. En el mateix sentit, vegeu Rosy THORNTON, “European Court of Human 
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sentència de la sec. 4a. com la de la Gran Sala que la confirma es 
caracteritzen per una aplicació estricta de la legislació britànica 
que regula la matèria.  
 
La posició majoritària del TEDH, respectuosa amb el marge 
d’apreciació de cada Estat i contrària a imposar una solució 
uniforme en una àrea en què les legislacions nacionals i els 
tribunals domèstics han arribat a solucions diferents, no sorprèn ni 
resulta desproporcionada si tenim en compte la impossibilitat 
d’assolir un consens sobre l’estatus del preembrió870. Així mateix, 
el caràcter extracorpori dels preembrions en principi no atorga un 
major poder de disposició a cap de les parts que els van decidir 
crear, la qual cosa desaconsella el recurs a la ponderació de drets.  
 
L’opció per una “bright-line rule”, en paraules de la Gran Sala del 
TEDH aporta seguretat jurídica a les parts perquè els permet 
preveure per anticipat les conseqüències legals del consentiment a 
les TRA (§60). A la pràctica, els autors que han aplaudit la 
sentència del TEDH i s’han mostrat favorables a utilitzar aquest 
mètode per resoldre els conflictes sobre la disposició de 
preembrions són més aviat pocs871.  

                                                                                                               
Rights: Consent to IVF treatment”, International Journal of Constitutional Law (I-
CON), Vol. 6, Num. 2, 2008, pp. 317-330, a p. 329:  
http://icon.oxfordjournals.org/cgi/reprint/6/2/317.  

870 En aquest sector, s’apunta que el recurs al marge d’apreciació, que 
permet la lliure circulació de serveis a la UE i regulacions més o menys 
restrictives en matèria de TRA pot fomentar l’anomenat “embrioturisme”: vegeu 
BEN-NAFTALI i CANOR, cit.   

871 BOMHOFF & ZUCCA, cit., 2006, pp. 430-431, 433; PIMENTEL, cit.; i Eric 
GOODEMOTE, “Evans v. United Kingdom, 43 E.H.R.R. 21”, 40 Cornell Int’l L.J. 571, 
2007, pp. 584-585. Per BLAUWHOFF, crear una norma específica per resoldre 
aquests casos, com va fer el vot particular, malgrat tenir més en compte les 
circumstàncies específiques de dones i homes en aquests conflictes podria 
conduir a interpretacions tendencioses sobre el rol de l’Estat per donar 
compliment a un dret més aviat especulatiu a procrear o a tenir fills genètics, 
protegit per l’article 8 CEDH. Segons l’autor, hagués estat més coherent amb 
l’article 8 CEDH, i alhora respectuós amb les diferents conseqüències de la FIVTE 
per homes i dones que la majoria del Tribunal hagués escurçat el període de 
revocació del consentiment a les tècniques que permet la norma britànica: 
Richard J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law 
study on children’s right to know their genetic origins, Antwerp – Oxford – 
Portland, Intersentia, 2009, p. 90. A Espanya, vegeu Carmen QUESADA ALCALÁ, 
“La relación entre el consentimiento y el derecho a la vida, una cuestión 
problemática a los ojos del TEDH. Sentencia Evans c. Reino Unido, Asunto nº 
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L’opció per una regla clara planteja el problema de determinar 
quina és la norma més adequada per resoldre els conflictes que 
puguin sorgir en aquest context i, en particular, a partir de quin 
moment la decisió presa esdevé irrevocable872. A més, com 
admeté el propi TEDH, per la pròpia naturalesa dels drets 
enfrontats la solució de la legislació britànica no és l’única que té 
cabuda dintre dels límits del Conveni. Aquestes excepcions 
evitarien que l’home tingués un poder absolut de vet a la 
implantació sol·licitada per la dona873 i permetrien atorgar més pes 
a les circumstàncies concretes del cas874. En aquesta línia s’han 
manifestat les sentències dels tribunals nord-americans i la 
sentència definitiva del TS d’Israel que han reconegut una 
excepció basada en la darrera oportunitat de la part que sol·licita la 
implantació per tenir fills genètics.  
 

                                                                                                               
6339/05, de 7 de marzo de 2006”, Revista General de Derecho Europeo, nº 10, 
mayo 2006, pp. 7-8:  
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=405232  
(consultat el 2.2.2010).  

872 En el seu moment, Evans va ser l’últim d’una sèrie de casos que van 
plantejar qüestions d’interès en relació als principis de la legislació britànica 
aplicable al cas, la HFEA (1990). Tant les sentències dels tribunals britànics com 
les del TEDH han estat objecte de nombrosos comentaris que, en general, 
consideren correcta l’aplicació de la HFEA per part dels tribunals britànics però 
critiquen la regulació de la legislació britànica al consentiment al tractament i, en 
especial, la possibilitat de revocar-lo de forma unilateral en qualsevol moment 
previ a la implantació dels preembrions. Per una crítica al precepte de la HFEA 
que permet la revocació del consentiment fins al moment de la implantació dels 
preembrions, vegeu MASON, 1998, cit., pp. 236-237; i ALGHRANI, cit., pp. 249-250, 
252 i ss.; i SHELDON: “Evans v Amicus Healthcare...”, cit., p. 438; i “Gender 
equality...”, cit. Per la mateixa crítica respecte de les sentències del TEDH, vegeu 
LIND, cit.; i THORNTON, cit., p. 329. 

873 Alguns autors han notat que l’ús d’una “bright-line rule” en conflictes 
com el d’Evans v. The U.K. condueix a resultats injustos per a les dones: Anna 
YUDKIVSKA, “Bright-line rule in the case Evans v. the United Kingdom – the new 
approach of the European Court of Human Rights to weighting of conflicting 
interests”: http://hradvocate.info/publish-eng-stat%20edvans.html (consultat el 
24.10.2008); J.K. MASON, 2004, cit., pp. 92-93; MASON, 1998, cit., pp. 236-237; i 
THORNTON, cit., pp. 328-330. A Espanya, vegeu ALKORTA IDIAKEZ, a “Nuevos 
límites del derecho a procrear”, cit., p. 53. 

874 SHELDON, “Gender Equality…”, cit., p. 316; FORD, cit., pp. 180 i ss. En 
aquesta línia, a Espanya vegeu Itziar ALKORTA IDIAKEZ: “El caso Evans y el 
derecho a no ser forzado a procrear”, Rev Der Gen Hum 24/2006, pp. 129-153, p. 
149; i “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., pp. 55 i 59. 
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La ponderació de drets, “balancing test” en el llenguatge dels 
tribunals nord-americans o “fair balance” en la terminologia del 
TEDH, és l’alternativa a la seguretat jurídica que ofereixen les 
regles clares, i està basada en valors com la racionalitat, la 
flexibilitat i la justícia875. Segons els seus defensors, la 
incompatibilitat entre els interessos de les parts en els conflictes 
sobre la disposició dels preembrions fa especialment indicada una 
anàlisi que tingui en compte les circumstàncies concretes del cas, 
com la infertilitat d’una part, o bé la inexistència de fills genètics o 
de mitjans alternatius per a tenir-los en el futur876.  
 
En absència de regulació, la ponderació de drets pot conduir a 
resultats més justos d’acord amb les circumstàncies concretes del 
cas però no és un mètode previsible que permeti donar una 
resposta equitativa a les pretensions de les parts877. Com ja he 
posat de relleu en presentar els casos nord-americans, aquest 
model utilitza criteris indeterminats i, per tant, problemàtics, com 
l’excepció de les alternatives raonables anunciada per primer cop a 
Davis v. Davis. A més, en considerar la major o menor probabilitat 
de tenir fills en el futur, aquest model assumeix un concepte de 
filiació basat exclusivament en la genètica. Finalment, una solució 
fonamentada en les circumstàncies del cas és incoherent amb el 
context que envolta l’accés les TRA per dues persones adultes, 
que es caracteritza pel seu interès en delimitar els drets i 
obligacions des del mateix moment de la prestació del CI.  
 
A manca de previsió expressa de les parts, és cert que l’aplicació 
de les normes previstes pel legislador sempre tendirà a afavorir 
més una part que l’altra, normalment l’home, per ser qui s’oposa a 
la implantació un cop la relació s’ha dissolt. Ara bé, el recurs a 

                                                 
875 BOMHOFF, cit., pp. 21-24.  
876 YUDKIVSKA, cit.; THORNTON, cit., pp. 329-330, LIND, cit.; LUONGO, Cit., 

pp. 1037 i ss.; ALGHRANI, cit., pp. 249 i ss.; i MILLBANK, cit., pp. 1-45, p. 41. A 
Espanya, vegeu NAVARRO MICHEL, cit., pp. 174, 178-179; i ALKORTA IDIAKEZ: “El 
caso Evans...”, cit., pp. 149 i 151, i “Nuevos límites del derecho a procrear”, cit., 
pp. 55 i 59. La majoria d’autors nord-americans que s’han pronunciat sobre 
aquests conflictes defensen el recurs a la ponderació de drets per resoldre’ls: 
WALZ, cit., p. 10; GUNSBURG, cit., p. 2238; Andrea Michelle SIEGEL, “Legal 
Resolution to the Frozen Embryo Dilemma”, 4 J. Pharmacy & L. 43, 1994-1995, p. 
43; SHAPO, 2002, cit., pp. 89 i ss. 

877 Sue HEENAN, Vanessa MCKINLAY, “Consent to IVF Treatment”, 34 FLJ 
674, 2004.  
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aquestes regles com a mínim es fonamenta en l’acceptació de les 
seves conseqüències en el moment en què les parts van prestar el 
seu CI. Defensar el recurs a la ponderació de drets per tal de 
preservar “ex post” els interessos d’una de les parts que 
prèviament va prestar el seu consentiment degudament informat 
constitueix una amenaça a l’exercici de l’autonomia privada en 
aquest context. Malgrat que, inevitablement en aquest tipus de 
conflictes, el recurs a regles clares també conduirà sempre a fer 
prevaler l’interès d’una part per sobre del de l’altra, tenim la certesa 
que les parts van acceptar aquest resultat “ex ante”, en prestar el 
seu CI al procés.  
 
En últim terme, l’alternativa entre una metodologia o l’altra per 
resoldre els conflictes sobre la disposició dels preembrions 
reflecteix la tensió entre regulació o desregulació en el context de 
les TRA. L’anàlisi d’un sistema com el nord-americà, 
majoritàriament desregulat en aquesta matèria, ha posat de 
manifest les deficiències a què pot conduir la manca de regles 
clares quan sorgeixen conflictes sobre la disposició dels 
preembrions. La necessitat que el legislador reconegui els acords 
previs de les parts, o en absència o invalidesa de l’acord, ofereixi 
solucions concretes es posa especialment de relleu si tenim en 
compte l’heterogeneïtat dels arguments emprats pels tribunals a 
l’hora de resoldre aquests casos i la inseguretat jurídica que això 
pot generar.  
 
Una norma clara és la millor resposta a una jurisprudència que en 
ocasions considera eficaços els acords previs i en altres ocasions 
els invalida a partir del recurs a un “dret a no ser forçat a 
procrear”878. L’atorgament de cert poder de vet a una part i la 

                                                 
878 Les tesis minoritàries als EE.UU., contràries a la regulació per 

resoldre aquests conflictes, consideren que l’autonomia reproductiva de les parts 
impedeix a l’Estat intervenir per decidir el destí dels preembrions: KUO, cit., pp. 
1044 i ss.  
Per una aproximació general a l’estat de la regulació de les TRA als EE.UU., 
discutint els seus avantatges i inconvenients en comparació amb altres 
ordenaments regulats, vegeu: David ADAMSON, “Regulation of Assisted 
Reproductive Technologies in the United States”, 39 Fam.L.Q. 727, 2005-2006, en 
especial p. 739. A favor de la regulació de les TRA en general, em remeto als 
autors indicats en el capítol primer. Molts autors s’han pronunciat expressament a 
favor que la legislació federal o estatal incentivi la formalització dels acords sobre 
la disposició dels preembrions, o bé doni una resposta en cas de conflicte: entre 
d’altres, vegeu LUONGO, cit., p. 1052; Christina LAWRENCE, “Procreative liberty and 
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valoració d’un interès per sobre d’un altre és inherent als conflictes 
sobre la disposició dels preembrions. Ara bé, un sistema basat en 
regles clares, que alhora garanteixin un CI adequat, com a mínim 
permet que les parts acceptin les conseqüències que poden 
derivar de la manca d’acord previ.  
 
 
9.3. Alternatives per a les dones que recorren a la  fecundació 
“in vitro”  
 
A excepció feta de la decisió del TS israelià a Nahmani v. 
Nahmani, els casos que s’han plantejat davant dels tribunals han 
atorgat prevalença a la part que revoca el consentiment a la 
implantació dels preembrions, bé a partir del recurs al “dret a no 
ser forçat a procrear”, a la legislació aplicable o a la fi del projecte 
parental produïda amb la ruptura de la parella. Atès que 
normalment és l’home qui s’oposa a la implantació i la dona qui la 
pretén, a la pràctica aquests conflictes tendeixen a perjudicar les 
dones.  
 
A més del seu efecte dissuasori respecte de la celebració de certs 
acords sobre la disposició dels preembrions per al cas de divorci, 
la resolució judicial d’aquests conflictes té un efecte preventiu quan 
els preembrions constitueixen la darrera oportunitat de tenir un fill 
genètic. Aquest efecte és especialment acusat en les dones, ja que 

                                                                                                               
the preembryo problem: developing a medical and legal framework to settle the 
disposition of frozen preembryos”, 52 Case Western Reserve Law Review 721, 
2001-2002, pp. 746 i ss.; Kellie LAGATTA, “The frozen embryo debate heats up: a 
call for Federal regulation and legislation”, 4 Florida Coastal Law Journal 99, 2002, 
pp. 112-116; Diane K. YANG, “What’s mine is mine, but what’s yours should also 
be mine: an analysis of state statutes that mandate the implantation of frozen 
preembryos”, 10 Journal of Law and Policy 587, 2002, pp. 614 i ss.; DULLEA 

BOWIE, cit., p. 180; Anthony John CUVA, “The legal dimensions of in vitro 
fertilization: cryopreserved embryos frozen in legal limbo”, 8 New York Law School 
Journal of Human Rights 383, 1991, pp. 412 i ss; Erik W. JOHNSON, cit., pp. 818-
821; YOUNG, cit., p. 589; Thomas D. ARADO, “Frozen Embryos and Divorce: 
Technological Marvel Meets the Human Condition”, 21 Northern Illinois University 
Law Review 241, 2001; DURANT, cit., pp. 738 i ss.; WALDMAN, 2000, cit.; Kelly 
SUMMERS, “Kass v. Kass, Blazing Legal Trails in the Field of Human Reproductive 
Technology”, 48 Cleveland State Law Review 637, 2000, pp. 648 i ss; Paul C. 
REDMAN II, Lauren FIELDER REDMAN, “Seeking a better solution for the disposition 
of frozen embryos: is embryo adoption the answer?”, 35 Tulsa Law Journal 583, 
2000, pp. 595 i ss.  
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amb el transcurs del temps la seva fertilitat disminueix abans i més 
ràpid que en els homes.  
 
En atenció als precedents resolts fins ara, la part que vol evitar el 
poder de vet de la que s’oposa a la implantació té dues alternatives 
abans de signar el CI a la FIVTE amb crioconservació de 
preembrions. En primer lloc, pot optar per crioconservar únicament 
les seves gàmetes. A més d’oferir flexibilitat, aquesta opció evita 
els conflictes sobre la disposició dels preembrions un cop la relació 
s’ha dissolt879. En el cas de les dones, la crioconservació d’òvuls 
encara en troba en fase de perfeccionament. No obstant, els 
avenços que ha experimentat la tècnica a partir de l’any 2000, així 
com el desenvolupament de la crioconservació de teixits ovàrics, ja 
permeten considerar-la seriosament com una opció880 que les 
dones no només utilitzen per raons biològiques, sinó també per tal 
d’ajornar la maternitat per motius personals o professionals881.  
 

El primer naixement a partir d’òvuls crioconservats tingué lloc a 
Austràlia el 1986. Als EE.UU. no es produí fins el 1997882. La 
implantació d’òvuls crioconservats presenta més complicacions 
que la d’òvuls frescos, tot i que en l’actualitat s’està perfeccionant 
i té un interès especial per les dones que s’han de sotmetre a 
tractaments contra malalties com el càncer, que poden amenaçar 
el seu potencial reproductiu, i per dones menopàusiques o que 
pateixen fracàs ovàric prematur i que, per tant, no poden produir 
òvuls883. Els primers parts amb nascut viu a partir de la 
fecundació d’òvuls crioconservats van motivar el Regne Unit 

                                                 
879 ALGHRANI, cit., p. 256.  
880 En comparació amb altres tècniques, el 2000 la taxa d’èxit de la 

crioconservació d’òvuls encara era baixa: S. J. PAYNTER, “Current status of the 
cryopreservation of human unfertilized oocytes”, HR, Vol.6, No.5 pp.449-456, 
2000. Els dubtes que la crioconservació d’òvuls pogués afectar els cromosomes i 
causés anormalitats genètiques a la descendència determinà que molts països no 
la permetessin fins fa relativament poc: R. FABBRI, E. PORCU, T. MARSELLA, G. 
ROCCHETTA, S. VENTUROLI and C. FLAMIGNI, “Human oocyte cryopreservation: new 
perspectives regarding oocyte survival”, HR, Vol. 16, No. 3, 411-416, 2001.  

881 A Espanya, vegeu CORBELLA, “Seguro de fertilidad...”, La Vanguardia, 
cit., pp. 26-27. 

882 KRANZ, cit., pp. 107-116; i LÓPEZ MORATALLA y IRABURU ELIZALDE, cit., 
p. 81. 

883 Mina ALIKANI, “Preservation of human eggs and embryos through 
freezing”, a BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., pp. 201-207, a p. 205.  
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atorgués l’any 2000 la primera llicència per practicar la tècnica884. 
El 2006 només constava que dues dones, en base a objeccions 
religioses a la crioconservació de preembrions, van poder tenir 
fills a partir de la crioconservació d’òvuls, que aleshores ja oferien 
23 clíniques britàniques. La seva eficàcia ha augmentat de forma 
significativa en els darrers anys. La vitrificació, mitjançant la qual 
s’extreu humitat de l’òvul i s’hi afegeix una substància 
descongelant, permet que el 95% dels òvuls sobrevisqui la 
descongelació i que s’assoleixin unes taxes d’embaràs per FIVTE 
d’aproximadament el 25%885. L’extracció i crioconservació dels 
teixits ovàrics abans que la dona es sotmeti a tractaments contra 
el càncer és una altra de les tècniques considerades altament 
eficaces si tenim en compte la relació directa entre els 
tractaments agressius de quimioteràpia i radioteràpia i els 
problemes ovàrics que en poden derivar i que poden conduir a 
menopausa prematura o infertilitat. La tècnica, encara en fase 
experimental, presenta més avantatges que la crioconservació 
d’òvuls, ja que el teixit ovàric sobreviu molt bé al procés de 
crioconservació, restaura els cicles menstruals quan es 
reimplanta i conté més òvuls que els que es poden obtenir abans 
que una dona es sotmeti a quimioteràpia o radioteràpia. El primer 
naixement derivat d’autotrasplantament ortòpic de teixit ovàric 
prèviament crioconservat va tenir lloc a Bèlgica el 2004886. 

                                                 
884 Fins aleshores, la crioconservació només s’havia permès quan la 

receptora s’havia de sotmetre a histerectomia o a un tractament de quimioteràpia, 
amb l’esperança que l’ús dels òvuls crioconservats es consideraria segur per 
l’autoritat britànica durant el període de crioconservació i dintre de la vida fèrtil de 
la dona. El gener de 2000, la HFEA permeté a una clínica britànica utilitzar els 
òvuls crioconservats en un tractament de fertilitat sota control estricte i havent 
advertit prèviament a les receptores que es tractava d’una tècnica nova amb una 
taxa d’èxit baixa: vegeu JACKSON, 2001, cit., p. 164. 

885 Alexandra FREAN, “Woman denied use of embryos without her 
partner’s consent”, The Times, 8.3.2006, pp. 6-7; i Madeleine BUNTING and 
Catherine BENNETT, “Whose embryo is it anyway?”, The Guardian, 9.3.2006, pp. 
6-9.  

886
 En el cas, la mare havia decidit crioconservar mostres del seu teixit 

ovàric el 1997, després de saber que patia un linfoma de Hodking: J DONNEZ, M M 

DOLMANS, D DEMYLLE, P JADOUL, C PIRARD, J SQUIFFLET, B MARTINEZ-MADRID, A VAN 

LANGENDONCKT, “Livebirth after orthotopic transplantation of cryopreserved ovarian 
tissue”, Lancet 2004, 364: 1405-10. El mateix any ja s’havia informat del primer 
nascut viu a partir del transplantament de teixit ovàric fresc en un primat: LEE DM, 
YEOMAN RR, BATTAGLIA DE, et al., “Live birth after ovarian tissue transplant”, 
Nature 2004, 428: 137–38.  
Sobre els avenços d’aquestes tècniques a Espanya, vegeu CORBELLA, “Seguro de 
fertilidad...”, La Vanguardia, cit., pp. 26-27. Al nostre país la fecundació del primer 
embrió humà (el setè a nivell mundial) mitjançant autotransplantament de teixit 
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Mentre la crioconservació d’òvuls i de teixit ovàric no estigui del tot 
perfeccionada, una segona alternativa que permetria atorgar a la 
dona control sobre els preembrions per tal d’evitar el vet de l’home, 
a més de crioconservar els preembrions creats amb les seves 
gàmetes i les de la seva parella actual, consisteix a fertilitzar els 
seus òvuls fora del projecte parental amb esperma de donant 
anònim. En aquest darrer cas, els preembrions resultants es 
crioconservarien amb efectes preventius per si en el futur sobrevé 
la crisi de parella. Aquesta opció només és possible en aquells 
ordenaments que com l’espanyol permeten l’accés a les TRA a les 
dones soles.  
 
A la pràctica, a més d’inversemblant, aquesta opció presenta una 
sèrie d’obstacles que la converteixen en poc pràctica, com la 
necessitat que les dones que s’hi acullen es sotmetin a cicles 
successius d’estimulació ovàrica, amb les càrregues físiques i 
econòmiques que això comporta. Des d’un altre punt de vista, 
l’opció no contribueix a mitigar el problema de l’acumulació de 
preembrions, sinó que l’augmenta. A més, la finalitat merament 
preventiva que persegueix aquesta opció xoca, en ordenaments 
com el nostre, amb la prohibició de crear preembrions amb fins no 
reproductius. Finalment, no deixa de resultar paradoxal que en el si 
d’una relació de parella amb un projecte parental en comú la dona 
decideixi crioconservar alguns dels seus òvuls amb esperma d’un 
tercer per si de cas sobrevé la crisi.  
 
L’estadi en què es troba la crioconservació d’òvuls, unit a les 
objeccions a la crioconservació d’òvuls fecundats amb gàmetes de 
donant anònim amb finalitats merament preventives, fa necessària 
una resposta legislativa als conflictes sobre la disposició dels 
preembrions.  

                                                                                                               
ovàric va tenir lloc el 2008 en una pacient de 32 anys que s’havia sotmès a un 
tractament contra la leucèmia: Joan Carles AMBROJO, “Un embrión para ganar el 
cáncer”, El País, 31.8.2008:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/embrion/ganar/cancer/elpepusoc/200808
31elpepisoc_3/Tes  
No obstant, el procediment no va tenir èxit i el primer naixement amb nascut viu 
es va produir el 2009 en una pacient de 39 anys que havia superat un càncer de 
pit, que va tenir bessons: Jaime PRATS, “Nacen en España los primeros bebés 
tras un reimplante de tejido ovárico. La madre, de 39 años, ha dado luz a 
gemelos después de superar un cáncer”, El País, 5.8.2009:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nacen/Espana/primeros/bebes/reimplant
e/tejido/ovarico/elpepisoc/20090805elpepisoc_3/Tes?print=1  
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10. Proposta de solució dels conflictes sobre la 
disposició dels preembrions 
 
10.1. L’opció per les solucions negociades   
 
Els tribunals nord-americans, basats en un dret de creació 
jurisprudencial a no ser forçat a procrear, han atorgat prevalença 
gairebé absoluta a l’interès de la part que s’oposava a la 
implantació dels preembrions un cop produïda la crisi de parella. A 
Europa, la solució ha estat la mateixa, ja que en aplicació de la 
legislació nacional els tribunals han considerat prevalent la facultat 
de revocar el consentiment de forma unilateral i en qualsevol 
moment previ a la implantació. En absència de Llei aplicable, altres 
tribunals europeus han optat per la mateixa solució després de 
constatar la manca d’acord explícit o implícit de les parts en relació 
a la disposició dels preembrions crioconservats. 
 
A partir del precedent Davis v. Davis, els tribunals sovint han 
presentat els desacords sobre el destí dels preembrions com un 
conflicte o col·lisió entre dos drets del mateix valor: el dret a 
procrear i el dret a no procrear887. No obstant això, hi ha una sèrie 
d’arguments que permeten qüestionar la utilització del discurs de 
drets per resoldre els conflictes sobre la disposició dels 

                                                 
887 En paraules del TS de Tennessee que resolgué Davisv. Davis, “(...) 

the right to procreate and the right to avoid procreation. (...)” (p. 601). La majoria 
del TS d’Israel, en la decisió definitiva del cas Nahmani conclogué que en les 
circumstàncies concretes el dret de la dona a procrear era superior al de l’home a 
no fer-ho. Vegeu, entre d’altres, els arguments del jutge concurrent Bach [“(...) 
Però en últim terme, quan prenc en consideració els fets d’aquest cas particular i 
intento sospesar-los en les balances de la justícia, com els meus companys 
també crec que el dret de Ruth és més valuós i, per tant, que inclinarà les 
balances a favor seu. (...)” (§5)]. La sec. 4a. del TEDH que resolgué Evans 
conclogué que “el dret a la vida privada de l’article 8 del CEDH comporta un dret a 
respectar tant la decisió de ser pare o mare com la de no ser-ho” (§57). La Gran 
Sala reiterà aquesta posició: si bé el dret de Natallie Evans a ser respectada en la 
seva decisió de tenir un fill genètic està comprès dins del dret a la vida privada 
reconegut en l’art 8 CEDH, la decisió de Howard Johnston de no ser pare també 
està compresa en el mateix dret, per la qual cosa el cas planteja un dilema o 
conflicte entre dos particulars, en què l’interès de cadascun és del tot 
irreconcil·liable amb el de l’altre. El propi TEDH admeté que, en aquestes 
circumstàncies, qualsevol solució que adoptés frustraria l’interès d’una part (§72-
73).  
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preembrions888 i que aconsellen especialment recórrer als acords 
previs en aquest àmbit889.  
 
Un cop el projecte parental es trenca, els interessos de les parts en 
relació als preembrions esdevenen mútuament excloents. En 
aquest moment, l’interès d’una part per ser pare o mare a partir 
dels preembrions creats amb la seva exparella entra en conflicte 
amb l’interès d’aquesta darrera en evitar un vincle, com a mínim 
genètic, amb el nen que pugui néixer. La impossibilitat de satisfer 
els interessos d’ambdues parts al mateix temps sempre atorga 
poder de vet a una d’elles i, per tant, nega el mateix valor que la 
jurisprudència ha vingut atribuint a ambdós drets890. 
 

                                                 
888 CHAN and QUIGLEY, cit. , pp. 439-448; COHEN, “The Constitution...”, cit., 

p. 1122; BEN-NAFTALI I CANOR, cit., p. 134; i CHEN, cit., pp. 341-342. 
889 En maximitzar l’autonomia reproductiva de les parts, que són les que 

es troben en millor posició per prendre aquestes decisions, els acords previs 
resulten decisius en el context de les TRA, en què la reproducció té lloc de forma 
planificada i l’opció per una tècnica concreta es porta a terme en funció de les 
necessitats i preferències de les parts. Aquesta és una tesi bastant estesa als 
EE.UU., sobretot en relació als acords entre donants i receptores, i als de 
maternitat subrogada. Segons CAHN (2009, cit., pp. 211-214), la complexitat de 
les relacions que les TRA fan possible requereix que les persones que hi 
accedeixen puguin celebrar els acords que considerin més adequats. En aquest 
context, la voluntat és el factor decisiu i la signatura de l’acord implica un estatus 
determinat. La solució a la incertesa vigent de les lleis que determinen la filiació 
requereix que els ordenaments reconeguin els acords escrits entre les parts del 
projecte parental, que un cop celebrats no haurien de poder ser revocats de forma 
unilateral.   

890 WARNOCK ha destacat la ineficàcia del discurs de drets en el context 
particular dels conflictes sobre els preembrions: cit., a SPENCER and DU BOIS-
PEDAIN (Eds.), cit., pp. 3-14. Amb aquest mateix argument, BOMHOFF & ZUCCA (cit., 
pp. 430-431, 433) consideren justificada l’opció per un criteri formalista. Altres 
autors han considerat una “estratègia retòrica” la presentació del discurs de drets 
a través d’arguments basats en la simetria entre els anomenats “drets negatius” i 
“drets positius”: BARAK-EREZ and SHAPIRA, cit.; i UPCHURCH: 2007, cit., pp. 2113-
2119, 2140-2141, i 2005, Cit. En la jurisprudència, el jutge Tal del TS israelià que 
decidí Nahmani declarà que atesa la manca de legislació per resoldre aquestes 
disputes, era més apropiat al·ludir a “l’interès en ser pare” i “l’interès en no ser-
ho”, en lloc d’utilitzar el llenguatge de drets (pp. 38 i ss.). Vegeu també els 
arguments d’altres dels jutges concurrents, com Mazza, Türkel i Goldberg. El 
darrer destacà la futilitat de la classificació entre drets negatius i positius per 
resoldre aquests conflictes, ja que el requisit del consentiment d’ambdues parts 
en cada fase del procediment atorga poder de vet a una part per sobre de l’altra 
(§7 i ss.). 
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D’altra banda, la decisió de ser pare o mare i la de no ser-ho no 
són magnituds comparables perquè ambdues pertanyen a la 
intimitat personal. Atès que cada individu les valora en base a les 
pròpies preferències i interessos, un model basat en l’anàlisi dels 
drets enfrontats sembla inadequat en aquest context891.  
 
Normalment tant els arguments de la part que vol tenir fills a partir 
dels preembrions crioconservats, com els de la que s’oposa a la 
implantació es basen en el significat de la genètica en la filiació892. 
El discurs basat en la genètica resulta ambivalent per resoldre 
aquests conflictes, ja que si la decisió de l’individu que no vol tenir 
un fill genètic mereix ser respectada, també ho ha de ser la del que 

                                                 
891 Així, segons STRASSER (cit., p. 1224) “Les reticències dels tribunals 

per fer front a les qüestions implicades no sorprenen. No hi ha una única resposta 
clara i correcta, i probablement qualsevol disposició causarà un perjudici greu a 
una part”; per a DRAPER (cit., p. 105) “les disputes sobre els embrions 
crioconservats són inevitablement difícils de resoldre. No hi ha lloc per a l’acord 
(...)”; BOMHOFF & ZUCCA (cit., pp. 430-431, 433) destaquen el caràcter no 
comparable d’ambdós drets, i per això qualifiquen aquests conflictes de “dilemes” 
i no de mers casos difícils. De “conflicte irresoluble” el qualifica PRIAULX (cit., pp. 
188 i ss.), per qui no es pot solucionar de forma reconciliable amb l’autonomia 
reproductiva. Respecte del precedent Davis, DOLGIN afirmà que mitjançant el 
recurs a la ponderació del dret a procrear i el dret a evitar la procreació, com si es 
tractés de dos drets del mateix valor, “gairebé es pot justificar qualsevol decisió” i, 
per tant, el tribunal resolgué en base a la preferència que considerà més rellevant: 
DOLGIN, “The ‘intent’ of reproduction...”, cit., pp. 1275-1280. En relació al cas 
israelià Nahmani, una comentarista ha afirmat que “Ambdues parts tenien raó; es 
tractava simplement de determinar qui en tenia més”: SCHUZ, cit., p. 244. La 
posició de la minoria dissident del TS israelià en la sentència que posà punt i final 
al cas Nahmani v. Nahmani il·llustra de forma molt explícita l’especialitat d’aquests 
conflictes. En paraules del jutge Zamir, “(...) la justícia individual per a Ruth no és 
la justícia individual per a Daniel. Puc comparar raonablement ambdós drets per 
tal de determinar quin pesa més? (...). Com a molt, puc saber com em sentiria i 
com patiria si em trobés en la posició d’un dels dos. Però en fer això no estaria 
fent justícia individual, perquè no sóc Daniel i no puc saber què sent, ni sóc Ruth i 
no puc saber què sent. Per tal de fer justícia individual i compensar pel patiment 
personal, hauria d’endinsar-me en la intimitat de cadascú i en els secrets de les 
seves ànimes. Però jo no puc examinar sentiments i pensaments. En 
conseqüència, no puc donar una resposta a la qüestió de quin dels dos drets està 
més justificat a nivell individual. (...)” (§20, p. 155).  

892 En aquest sentit, als casos britànics Hadley i Evans les dones 
pretenien utilitzar els preembrions sense repercussions econòmiques per a les 
seves exparelles. Aquesta al·legació era irrellevant per als dos homes, que 
s’oposaven a la implantació perquè volien evitar un vincle genètic. 
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el vol tenir a partir dels preembrions creats amb les seves gàmetes 
durant la relació893.  
 
En un context on és difícil determinar per què la paternitat o la 
maternitat forçosa és més perjudicial psicològicament que la 
pèrdua de l’oportunitat de tenir un fill genètic, els acords previs 
esdevenen els instruments idonis per donar resposta als conflictes 
que puguin sorgir. A diferència de qualsevol resposta legislativa o 
judicial imposada un cop sorgeix el conflicte, una solució 
prèviament negociada permet atorgar eficàcia a una opció que 
ambdues parts van assumir en un moment determinat894. En un 
sistema que potencia els acords previs i els atorga caràcter 
vinculant, els centres guanyen en seguretat pel que fa a la 
crioconservació i disposició dels preembrions, sense necessitat 
d’actuar a un nivell subòptim per por a la possible responsabilitat 
que els pot causar l’execució d’aquests acords.  
 
L’atribució d’eficàcia vinculant als acords que, produïda la ruptura, 
permeten disposar dels preembrions a una de les parts amb fins 
d’implantació permet, a més, preservar les inversions específiques 
de cada part durant el procés de FIVTE. Aquesta circumstància 
converteix els acords previs en especialment atractius per a les 
dones, ja que a més que les seves inversions específiques durant 
el procés de FIVTE són majors, només elles poden portar a terme 
la gestació dels preembrions.  
 
La pròpia naturalesa de la crioconservació també aconsella el 
recurs al model contractual. El transcurs de temps inherent a la 
tècnica, que afavoreix els canvis de circumstàncies, recomana que 
siguin les parts que van crear els preembrions les que puguin 
decidir de mutu acord el destí que consideren més adequat en 

                                                 
893 Malgrat això, els tribunals no acostumen a tenir en compte aquesta 

ambivalència en resoldre els conflictes sobre la disposició dels preembrions i 
gairebé sempre atorguen prevalença a la part que s’oposa a la implantació. A 
Davis v. Davis, p.e., el TS de Tennessee estimà la pretensió de l’home, qui volia 
que els preembrions fossin destruïts al·legant que no podria suportar sentir-se 
vinculat genèticament a un fill cuidat per tercers. En atorgar prevalença a aquesta 
tesi, el tribunal prescindí d’analitzar l’argument de la dona, qui pretenia la donació 
dels preembrions a altres parelles per evitar-ne la destrucció. Al respecte, vegeu 
els arguments de STRASSER, cit., p. 1179 i ss.; DRAPER, cit., p. 109; i BENNETT, cit., 
p. 14.  

894 STRASSER, cit., p. 1224; i COHEN, “The Right Not To Be...”, cit., p. 170.  
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previsió d’aquests canvis. Si bé l’execució dels acords previs té els 
seus desavantatges, sobretot ateses les dificultats de preveure “ex 
ante” què succeirà i com se sentiran les parts en el futur, com s’ha 
posat de relleu en l’apartat 7.3.2, els conflictes sobre els 
preembrions evidencien que les solucions negociades són 
preferibles a les casuístiques aplicades per la majoria de tribunals. 
El risc que “ex post” una part pugui lamentar la signatura d’aquests 
acords, com succeeix en relació als acords en previsió de la 
ruptura en general, és intrínsec a tot contracte895. En qualsevol 
cas, res obliga a celebrar-los a les persones que no volen quedar 
vinculades per certes decisions que poden tenir implicacions en la 
seva autonomia reproductiva896.  

                                                 
895 La incapacitat per preveure el futur no implica que els acords 

prematrimonials hagin de ser considerats invàlids “per se”, sempre que la seva 
formalització hagués observat unes garanties mínimes: STRASSER, cit., p. 1224. 
Vegeu també COHEN, “The Constitution...”, cit., p. 1181. El mateix argument s’ha 
invocat als EE.UU. en relació als acords de maternitat subrogada: vegeu Matthew 
H. BAUGHMAN, “In Search of Common Ground: One Pragmatist Perspectiva on the 
Debate Over Contract Surrogacy”, 10 Columbia Journal of Gender and Law 263, 
2001, p. 291. Segons l’autor, la circumstància que algunes candidates a mare 
subrogada potser no comprenen “ex ante” l’abast real de la renúncia que estan 
portant a terme no pot justificar una prohibició de la pràctica, sinó que és una 
crida a crear les condicions òptimes per prendre en consideració les asimetries 
informatives en què es poden trobar aquestes dones. 
A Espanya, la tendència inicial dels tribunals contrària a executar els acords en 
previsió de la ruptura matrimonial, admesos expressament pel legislador català 
(art. 15.1 CF), ha estat qüestionada perquè no es correspon amb un sistema que 
intenta prioritzar la voluntat dels esposos per resoldre les seves crisis. En aquest 
sentit, s’ha pronunciat María Paz GARCÍA RUBIO: “’Precautionary’ agreements on 
the economic consequences of matrimonial crisis: are they lawful under Spanish 
law?”, a Miquel MARTÍN-CASALS / Jordi RIBOT (Eds.), The Role of Self-
Determination in the Modernisation of Family Law in Europe, Papers presented at 
the 2003 European Regional Conference of the International Society of Family 
Law, Girona, Documenta Universitaria, 2006, pp. 89-106, a pp. 91, 96-97; 
“Acuerdos prematrimoniales. De nuevo la libertad y sus límites en el Derecho de 
Familia”, a ÀREA DE DRET CIVIL – UNIVERSITAT DE GIRONA (Coord.), Nous reptes del 
Dret de família. Materials de les Tretzenes Jornades de Dret Català a Tossa (23 i 
24 de setembre de 2004), Girona, Documenta Universitaria, 2005, pp. 95-121, a 
pp. 111-112, 120-121; i “Los pactos prematrimoniales de renuncia a la pensión 
compensatoria en el Código civil”, ADC, Vol. 56, Nº 4, 2003, pp. 1653-1674, a pp. 
1654-1655.  

896 Als EE.UU., són molts els autors favorables a què les parts puguin 
recórrer als acords per resoldre aquests conflictes. En canvi, els partidaris 
d’obligar les parts a celebrar aquests acords són minoria: vegeu FLEMING, cit., p. 
372, i KWOK, cit., pp. 1291-1292. El darrer és partidari d’incentivar l’ús d’aquests 
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10.2. Acords vinculants i canvis de circumstàncies   
 
En el context de la FIVTE iniciada en el marc d’un projecte parental 
de dues persones, el consentiment prestat per ambdues en relació 
a la disposició dels preembrions els genera una expectativa 
recíproca. A diferència del CI a la FIVTE, ara ja no ens trobem 
davant d’una mera declaració unilateral. Els acords sobre la 
disposició dels preembrions no es poden equiparar a l’acceptació 
d’un tractament mèdic, a la donació d’òrgans o a una directiva o 
document de voluntats anticipades, que només autovinculen la 
persona que efectua la declaració i que, en conseqüència, poden 
ser revocats en vida del subjecte tants cops com sigui necessari897.  
 
Per molt que a la pràctica la declaració de voluntat receptícia que 
contenen els acords sobre la disposició dels preembrions es 
plasmi en els mateixos formularis de CI a la FIVTE, aquesta 
declaració genera una sèrie d’expectatives a les dues parts que 
van participar del projecte parental. El consentiment de cada part a 
la disposició dels preembrions en previsió de la ruptura del projecte 
parental constitueix una promesa recíproca, acceptada i vinculant 
que, en circumstàncies normals, justifica la irrevocabilitat de 
l’acord. Qüestió diferent és que en el moment en què se’n pretén el 
compliment hagin sobrevingut circumstàncies rellevants, 
imprevisibles en el moment de celebrar-lo, que el converteixin en 
greument perjudicial per a una part.  
 

Des de mitjans del segle XX, la jurisprudència del TS espanyol ha 
abordat la modificació sobrevinguda de les circumstàncies per tal 
d’invalidar els contractes patrimonials a partir de la clàusula rebus 

                                                                                                               
acords imposant una multa als centres que no van requerir la celebració d’un 
acord previ. 

897 En el context de la donació d’òrgans i teixits humans, tant el 
consentiment com la seva revocació es sotmeten als requisits generals del 
consentiment a qualsevol acte mèdic a què m’he referit en el capítol segon. 
L’article 13.2n. del Protocol addicional al Conveni d’Oviedo, relatiu al 
trasplantament d’òrgans i teixits d’origen humà, permet al donant revocar el 
consentiment a la donació “en tot moment”. D’acord amb l’informe explicatiu del 
mencionat Protocol aquesta facultat només es pot limitar quan fer marxa enrere 
en els actes mèdics o quirúrgics ja iniciats és inviable perquè comporta un risc 
clar per a la salut del donant.  
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sic stantibus (“mentre les coses segueixin com estaven [en el 
moment de la celebració del contracte]”). Si bé la clàusula només 
és aplicable respecte de canvis inesperats o imprevistos de 
circumstàncies, també ho és quan les contingències que s’han 
produït converteixen l’execució del contracte en excessivament 
onerosa per una part o n’han frustrat el fi. El TS ha mantingut que 
la clàusula només resulta aplicable en supòsits molt excepcionals, 
en què s’hagi produït una alteració extraordinària de les 
circumstàncies en el moment de compliment del contracte, en 
relació amb les concurrents quan es va celebrar, que comporti una 
desproporció exorbitant i fora de tot càlcul entre les prestacions de 
les parts contractants898.  
 
Fora dels casos d’alteració extraordinària de les circumstàncies 
bàsiques del contracte, un cop els subjectes es comprometen 
lliurement queden lligats de forma irrevocable a la paraula donada, 
a partir del principi de vinculació contractual de l’article 1258 CC 
(pacta sunt servanda)899.  

                                                 
898 Des de l’any 2000, la sala 1a. del TS ha discutit l’aplicabilitat de la 

clàusula en dinou ocasions, si bé només l’ha aplicada efectivament en el cas 
resolt per la STS de 3.12.2008 (RJ 2008\6944), que considerà la provisió de 
l’assegurança de mort imposada per la DT 3a. del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados de 1998 com una obligació nova i 
imprevisible, justificativa de la resolució contractual a instància de l’assegurador. 
En aquest sentit, vegeu DÍEZ-PICAZO (1996, cit., pp. 893-895) i les sentències 
clàssiques que cita l’autor: entre d’altres, les SSTS, 1a., 14.12.1940 (RJ 
1940\1135); i 23.4.1991 (RJ 1991\3023). L’article 1213 de la recent Proposta de 
Modernització del CC en matèria d’Obligacions i Contractes, que porta per títol 
“De la alteración extraordinaria de las circunstancias básicas del contrato”, 
reconeix per primer cop de forma expressa la possibilitat de revisar, o fins i tot, de 
resoldre un contracte quan hagin sorgit circumstàncies imprevistes que facin el 
compliment excessivament onerós. Vegeu Pablo SALVADOR CODERCH, “Alteración 
de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del Código 
Civil en materia de Obligaciones y Contratos”, InDret 4/2009, pp. 1-60:  
http://www.indret.com/pdf/687_es.pdf. L’autor defensa la necessitat de revisió de 
la formulació jurisprudencial de la doctrina de la clàusula rebus sic stantibus i 
considera que el proposat article 1213 l’allunya del paroxisme interpretatiu del TS 
(p. 24). L’article en qüestió és accessible a: COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN 

(SECCIÓN DE DERECHO CIVIL), Propuesta de Modernización del Código Civil en 
materia de Obligaciones y Contratos, Boletín de Información, Gobierno de España 
– Ministerio de Justicia, 2009, pp. 1-70, a p. 37:  
http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?blobcol=urldescarga1&blobheader=application
%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=SuplementoInformativo&blobwhere=11616791552
83&ssbinary=true 

899 DÍEZ-PICAZO, 1996, cit., pp. 885 i ss; i MARTÍN PÉREZ, cit., pp. 26-27. 
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Resulta paradoxal afirmar que l’aparició d’una circumstància 
sobrevinguda invalida el contracte, quan la nova circumstància és 
precisament la mateixa que les parts van preveure per tal 
d’executar l’acord. En els conflictes que ara ens ocupen, si la 
circumstància prevista per a destinar els preembrions a un fi 
determinat és la ruptura del projecte parental, un cop té lloc la 
ruptura cap part es pot oposar a destinar els preembrions al fi 
previst tot invocant que s’ha produït un canvi imprevist i 
raonablement imprevisible de les circumstàncies existents en el 
moment de celebració de l’acord. Del contrari, qualsevol canvi 
capriciós d’opinió d’una part permetria invalidar tot acord previ900.  
 
Perquè resulti aplicable la clàusula rebus sic stantibus quan 
efectivament s’ha produït un canvi rellevant de circumstàncies, el 
canvi imprevist i raonablement imprevisible ha d’haver tingut lloc 
durant l’execució del contracte, no en el moment de celebrar-lo. 
Això permet distingir entre vicis de la voluntat rellevants en seu de 
celebració del contracte i vicissituds, posteriors a la vàlida 
celebració però rellevants en seu de remeis i excepcions901. Per 
tant, si durant l’execució de l’acord (en el cas que ens ocupa, 
mentre els preembrions es troben crioconservats, i no abans) s’ha 
produït un canvi de circumstàncies imprevist i raonablement 
imprevisible per les parts quan el van celebrar, com pot ser la 
pèrdua definitiva i sobrevinguda de la capacitat de la part A per 
tenir fills genètics, l’acord que preveia un fi diferent de la 
implantació o la implantació a B no es podrà executar si fer-ho 
causa un perjudici greu a A902.  

                                                 
900 STRASSER, 2009, cit., p. 1185; PENNINGS, 2002, cit., p. 297; i DAAR, 

“Assisted Reproductive Technologies...”, cit., pp. 455 i ss.  
En el context dels contractes patrimonials, s’afirma que si fossin generalment 
revisables s’esvairia la confiança dels agents econòmics, fonamental en tot 
sistema econòmic: vegeu SALVADOR CODERCH, cit., p. 13.  

901 En aquest sentit, vegeu SALVADOR CODERCH, cit., p. 25.  
902 Les circumstàncies que poden convertir l’acord en ineficaç no poden 

ser alienes a la relació en el marc de la quals els preembrions van ser 
crioconservats, ja que el contrari no justificaria que l’acord es deixés sense efecte. 
En aquesta línia, els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial o 
prematrimonials, contemplats als articles 231-19 a 26 del Projecte de llei del llibre 
segon del CCCat esdevenen ineficaços si en el moment en què se’n pretén 
l’execució resulten greument perjudicials per un cònjuge, sempre que aquest 
acrediti que han sobrevingut circumstàncies rellevants en la convivència 
matrimonial que no es van poder preveure ni es podien raonablement preveure en 
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Per tal d’evitar l’execució de l’acord, A haurà de provar de forma 
raonable que el canvi de circumstàncies no era objectivament 
anticipable en el moment de signar-lo. És objectivament 
anticipable, i per tant no invalidaria l’acord, la infertilitat provocada 
pel pas del temps. No ho és, en canvi, la que pot derivar de 
circumstàncies sobrevingudes com certes malalties greus, o els 
tractaments seguits per tal de fer-hi front.  
 
En aquest punt, es podria plantejar l’oposabilitat d’una clàusula de 
renúncia a la protecció que pogués correspondre en cas 
d’infertilitat sobrevinguda d’una de les parts per alguna de les 
circumstàncies imprevisibles descrites en el paràgraf anterior. La 
renunciabilitat en aquest àmbit sembla incompatible amb les 
repercussions de les decisions procreatives en l’autonomia de les 
persones, el que a priori determinaria que la renúncia només fos 
possible un cop sobrevinguda la infertilitat. No obstant això, si 
ambdues parts van assumir lliurement i informada la inoposibilitat 
d’alguna de les circumstàncies imprevisibles esmentades, la 
renúncia s’hauria de considerar vàlida i, per tant, l’acord hauria de 
conservar la seva eficàcia en els termes inicialment establerts. Si 
la renúncia es va portar a terme amb totes les garanties, l’execució 
de l’acord assolit per les parts en aquest àmbit, amb 
independència del seu contingut, ve donada perquè la procreació 
no és una necessitat bàsica que generi una obligació de ser 
satisfeta903.  

 
 

                                                                                                               
el moment del seu atorgament (art. 231-20, 5è.). Als EE.UU., els Principles of the 
Law of Family Dissolution del ALI disposen que cap d’aquests acords s’executarà 
si fer-ho representa una “injustícia substancial” (§7.05). A aquests efectes, la part 
que ho al·lega és la que haurà de provar que concorre, com a mínim, alguna de 
les circumstàncies enumerades al §7.05 (2), com el transcurs d’un número 
determinat d’anys que han de fixar els estatuts (a); l’adopció o naixement d’un fill 
de les parts, que en el moment de signar l’acord no tenien fills en comú (b); i, en 
el que aquí interessa, un canvi en les circumstàncies que ha tingut un impacte 
substancial en les parts o en els seus fills, encara que en el moment de celebrar 
l’acord probablement no poguessin preveure el canvi o el seu impacte (c): vegeu 
ALI, Principles of the Law of Family Dissolution, cit., pp. 960-963.  

903 En aquest sentit s’ha pronunciat WARNOCK, 2006, cit., pp. 3 i ss.; 
2002, cit., pp. 17 i ss.; i 1985, cit., p. 9. 
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10.3. Garanties en la formació del consentiment 
 
El caràcter vinculant dels acords sobre la disposició dels 
preembrions celebrats en un temps 1 només es pot garantir si a la 
seva formalització les parts van observar una sèrie de cauteles. Si 
és així, l’acord serà vàlid i, per tant, esdevindrà vinculant amb 
independència que la voluntat de les parts divergeixi en un temps 
2, un cop sobrevinguda la ruptura del projecte parental, i llevat que 
s’hagi produït un canvi de circumstàncies imprevist i imprevisible 
raonablement en el moment de celebrar-lo.  
 
El context de la família disposa de normes pròpies que l’allunyen 
de les que regulen les relacions comercials per diversos factors, 
com les expectatives dipositades en la relació, que poden fer les 
parts més vulnerables. A més, per molt que alguns acords 
celebrats en el si de la parella pretenguin regular les 
conseqüències d’una hipotètica ruptura, les parts la preveuen com 
a remota en termes de probabilitat i de temps, la qual cosa dificulta 
valorar l’impacte que els termes del contracte tindran a la seva 
execució904.  
 
La confiança que en principi fonamenta les relacions afectives, 
unida al context emocional que acostuma a envoltar l’accés a la 
FIVTE i la infertilitat en general, determina que les parts dipositin 
majors expectatives en les promeses realitzades en aquest àmbit.  
 
La possible influència de les emocions a l’hora de signar els acords 
previs sobre la disposició dels preembrions no implica haver-los de 
considerar automàticament ineficaços, sinó que tan sols és un 
aspecte més que el legislador ha de tenir en compte per tal de 
garantir el caràcter realment informat del consentiment prestat per 
les parts que accedeixen a les tècniques. Circumstàncies com les 
que van donar lloc al cas Evans encara fan més evident la 
necessitat de garantir un vertader CI a les TRA, per tal que les 
parts puguin preveure “ex ante” les respostes als eventuals 

                                                 
904 Al respecte, em remeto als arguments de reforç de la teoria exposada 

en l’apartat 7.3.2. del present capítol. El mateix es pot afirmar en seu d’acords 
prematrimonials, pel que em remeto al comentari a la §7.02 dels ALI, Principles of 
the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations, Newark, NJ Lexis 
Nexis, 2002.  



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 470 

conflictes sobre els preembrions que puguin sorgir en cas de 
ruptura del projecte parental.   
  

En una mateixa sessió Natallie Evans va saber que patia càncer, 
que li havien de ser extirpats els ovaris i que els preembrions 
creats amb els seus darrers òvuls no li podrien ser implantats fins 
a dos anys després de l’operació. Just després de rebre aquesta 
informació i en un interval aproximat d’una hora i mitja, Natallie 
prestà el seu CI a la crioconservació dels preembrions i a la 
possibilitat de cadascuna de les parts de revocar unilateralment el 
consentiment a la FIVTE abans de la implantació. El cas és 
especialment controvertit perquè, a petició de Natallie, el personal 
del centre la informà que encara no s’hi portava a terme la 
crioconservació d’òvuls, la qual cosa determinà que la dona 
consentís a la fecundació de les seves gàmetes amb les de la 
seva aleshores parella, així com a la crioconservació dels 
preembrions resultants. Durant la sessió informativa, els 
responsables del centre no van assessorar les parts per separat 
ni les van deixar a soles en cap moment per tal de discutir les 
seves opcions.  

 
A la pràctica, la formalització dels acords sobre la disposició dels 
preembrions en el mateix document de CI a la FIVTE amb 
crioconservació de preembrions sobrants es tradueix en un excés 
d’informació que permet qüestionar l’existència d’un vertader CI905. 
La plasmació del consentiment a la FIVTE, a la crioconservació i a 
la disposició dels preembrions sobrants en un únic document ha 
rebut moltes crítiques, ja que dificulta la presa de decisions 
realment informades906; equipara els acords sobre la disposició 
dels preembrions a les directives anticipades amb el centre907; i, en 

                                                 
905 Un cas paradigmàtic és el ja estudiat Roman v. Roman, resolt el 2006 

pel tribunal d’apel·lacions de Texas. El cas constitueix un bon exemple de la 
multitud de formularis de CI que les parelles que accedeixen a la FIVTE amb 
crioconservació de preembrions poden haver de signar en un mateix acte. Segons 
la nota 15 de la sentència (p. 51) els esposos van signar un total de nou 
documents diferents: a més dels contractes de FIVTE i de pre-pagament, també 
van signar formularis de CI per a l’ús de contracepció oral; per a ICSI; per a 
anestèsia; per a crioconservació; per a l’ús de determinades hormones; per a la 
FIVTE; i per a “hatching” o manipulació d’òvuls i preembrions per tal de facilitar-ne 
la implantació.  

906 ERICKSON, ERICKSON, cit., p. 480; WALDMAN, 2000, cit., pp. 900-901, 
932; DAAR, “Frozen embryo disputes revisited...”, cit., p. 201; JONES, cit., a 
BEQUAERT HOLMES (Ed.), cit., p. 212. 

907 COHEN, “The Constitution...”, cit., pp. 1180-1181.  



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 471 

últim terme, fomenta que les parts es desentenguin dels 
preembrions que resten crioconservats908. 
 
En el moment de signar el consentiment a la FIVTE l’atenció de les 
parts se centra més en entendre la complexa i extensa informació 
que contenen els formularis de CI, que en les previsions concretes 
relatives a la disposició de preembrions per al cas de divorci o 
desacord de les parts. Demanar a les persones en aquesta 
situació que avaluïn les diferents opcions de disposició en cas de 
divorci i hi negociïn és excessiu, en especial quan les parts reben 
els formularis de CI just abans de sotmetre’s a una intervenció o a 
un tractament addicional, com succeí en el cas Evans. Per aquest 
motiu, els ordenaments haurien de vetllar perquè el procés de 
formació del consentiment observés unes mínimes garanties que 
asseguressin que les parts coneixen les vertaderes implicacions 
dels actes consentits i dels acords assolits en el marc de les 
TRA909.  

 
Pel diferent contingut i abast dels acords sobre la disposició dels 
preembrions i del CI a la FIVTE amb crioconservació, la primera 
garantia exigible hauria de consistir en atorgar-los autonomia des 
del punt de vista formal. Els acords sobre la disposició dels 
preembrions, en tant que contenen promeses recíproques, no 
s’haurien de formalitzar en el mateix document de CI a la FIVTE 
amb crioconservació, sinó en un document independent que donés 
raó de la seva naturalesa vinculant. De mutu acord, les parts 
podrien modificar aquest document en qualsevol moment mentre 
els preembrions seguissin crioconservats, ja mitjançant un annex, 
ja mitjançant un nou document que quedaria a disposició del 
centre, per ser el que en últim terme ha d’executar l’acord.  
                                                 

908 L’estudi basat en el seguiment dels 17 Centres nacionals per l’estudi i 
conservació d’òvuls i esperma (CECOS) existents a França entre 1986 i 1998 ja 
posà de relleu que un 51% de les parelles que havien crioconservat preembrions 
no podien ser localitzades. L’estudi en recomanava el seguiment mitjançant 
l’enviament anual de cartes que les animessin a portar a terme les sessions amb 
els equips mèdics: “Developments in the storage of embryos in France...”, cit. Per 
la seva banda, PENNINGS (2000, cit., pp. 983-984) considera que aquesta actitud 
no obeeix necessàriament a la desafecció respecte del material genètic o els 
preembrions, sinó a la incertesa, a un desig de mantenir les opcions obertes i 
evitar decisions irreversibles, i a la manca de familiarització per decidir sobre 
aquestes qüestions.   

909 En aquest sentit, vegeu ERICKSON, ERICKSON, cit., p. 480; WALDMAN, 
2000, cit., p. 939; BOATMAN, cit., pp. 303 i ss; i SUMMERS, cit., pp. 648 i ss.  
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L’autonomia entre ambdós actes també es garantiria si abans de la 
prestació del CI a la FIVTE i de la formalització dels acords relatius 
a la disposició dels preembrions sobrants les parts observessin 
uns períodes mínims de reflexió. L’exigència legal d’aquests 
períodes pretén assegurar que ambdues parts coneixen el 
contingut de cada acte que accepten i que hi consenten lliurement, 
la qual cosa té un interès especial ateses les repercussions de 
cadascun d’aquests actes en la seva autonomia reproductiva. En 
el context de les TRA, trenta dies sembla un període raonable a 
observar, respectivament, entre la recepció de la informació i la 
prestació del consentiment a la FIVTE, d’una banda, i als acords 
sobre la disposició dels preembrions, de l’altra910.  
 
Junt amb els períodes de reflexió, una altra condició que permetria 
mitigar els efectes de la presa inacurada de decisions en aquest 
àmbit podria ser l’exigència legal de renovació del consentiment 
relatiu a la disposició dels preembrions cada certs períodes. 
Aquesta és la línia que segueixen les legislacions espanyola i 
francesa quan exigeixen que els dos membres de la parella 
renovin cada dos anys (art. 11.6, 2n. LTRHA) o cada any (art. L 
2141-4, 1r. CSP francès) el consentiment atorgat prèviament a la 
disposició dels preembrions. L’exigència de renovació del 
consentiment cada certs terminis actua com un instrument que 
permet tenir en compte els possibles efectes del pas del temps 
inherents a la crioconservació, que faciliten la producció de 
circumstàncies sobrevingudes imprevisibles en el moment de 
formalitzar l’acord911. La mesura requereix una activitat addicional 
de control per part dels centres, que han de notificar les parts per 
tal que es pronunciïn abans del transcurs del termini legal.  
 
Finalment, ateses les conseqüències jurídiques i en l’autonomia 
reproductiva d’aquests acords, les parts haurien de tenir 

                                                 
910 Aquest és el període mínim per consentir a les TRA que exigeixen 

ordenaments propers al nostre, com el francès (art. L2141-10 del CSP) i el suís 
(art. 6.3 LPMA), als quals m’he referit en el capítol segon. Al mateix període es 
refereixen algunes de les propostes de regulació dels acords prematrimonials. 
Així, el Projecte de llei del llibre segon del CCCat, en la línia dels Principles of the 
Law of Family Dissolution del ALI (2002), exigeix que els acords prematrimonials 
s’atorguin com a mínim trenta dies abans de la celebració del matrimoni (art. 231-
20,1r.). 

911 PENNINGS, 2000, cit., p. 983.  
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l’oportunitat de rebre assessorament jurídic independent o, com a 
mínim, de revisar-los legalment abans de la seva signatura912.  
 
 
10.4. Resolució dels conflictes sobre els preembrio ns en 
absència d’acord  
 
10.4.1. Aspectes problemàtics de les normes basades  en la 
destrucció  
 
Davant de la disparitat de solucions ofertes pels diferents tribunals 
que s’han enfrontat als conflictes sobre la disposició dels 
preembrions, l’establiment de normes per al cas que les parts no 
hagin fet ús de la seva autonomia de la voluntat o l’acord 
esdevingui ineficaç per vicis del consentiment ofereix seguretat 
jurídica tant als individus com als centres. Ara bé, la fixació 
d’aquestes normes en el context de la reproducció derivada de 
TRA no és una tasca senzilla913. L’opció per una norma o una altra 
repercuteix clarament en l’autonomia reproductiva de les parts. A 
més, la particularitat de l’objecte (els preembrions) determina que 
l’opció per un destí o un altre sigui una qüestió estretament 
vinculada a l’estatus de l’embrió que manté cada ordenament.  
 
A més de permetre posar fi al problema real de l’acumulació de 
preembrions, a priori la destrucció sembla la solució menys 
problemàtica (destruïts els preembrions, no queda lloc per al 
conflicte) i més lògica, en tant que n’impedeix la implantació fora 
del projecte en què van ser creats. La norma que en últim terme 
remet a la destrucció dels preembrions evita les càrregues 
psicològiques que podria suposar per una part la implantació dels 
preembrions creats amb les pròpies gàmetes fora del projecte 
parental, al temps que impedeix l’establiment de la filiació jurídica 
que en podria resultar.  
 

                                                 
912 ERICKSON, ERICKSON, cit., pp. 480 i 486; WALDMAN, 2000, cit., pp. 926-

929; i BERG, cit., 2005, pp. 210-211. Alguns autors fins i tot proposen 
l’homologació judicial o administrativa de l’acord: FINK i CARBONE, cit., pp. 17, 65 i 
ss.  

913 Un cop admès el recurs al dret contractual per tal de legitimar alguns 
dels acords que les TRA permeten, el més complex és establir una norma per als 
casos de manca d’acord. Vegeu CAHN, 2009, cit., p. 213.  
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Ara bé, el cas Evans ha posat àmpliament de relleu les últimes 
conseqüències a què pot conduir una norma basada en la 
destrucció en absència d’acord previ de les parts. Malgrat semblar 
la solució idònia, les circumstàncies que envolten alguns dels 
casos resolts fins ara evidencien que les normes que en últim 
terme remeten a la destrucció de vegades ignoren els interessos 
de les parts que inicialment van decidir crear els preembrions en el 
marc del seu projecte parental. Les normes basades en la 
destrucció són regles cegues, ja que prescindeixen d’extrems 
rellevants com si, produïda la ruptura, una part pretén utilitzar els 
preembrions amb fins reproductius i l’altra simplement s’hi oposa 
però no els pretén utilitzar; si per una de les parts els preembrions 
constitueixen la darrera oportunitat de tenir un fill genètic; o si té 
menys probabilitats de tenir-los en el futur.  
 
Des d’un altre punt de vista, quan les normes remeten a la 
destrucció després del transcurs d’un període excessivament llarg 
o indeterminat, com succeeix en el cas espanyol, acaben afavorint 
que sorgeixin conflictes com els que han estat objecte d’aquest 
capítol.  
 
10.4.2. Alternatives a la destrucció  
 
Les normes que en absència d’acord previ sobre la disposició dels 
preembrions atorguen preferència a l’interès de la part que en 
pretén la implantació, tenen el seu fonament en les teories que, 
des de l’anàlisi econòmica del dret, assignen els recursos a la part 
que més els valora914. Fins ara, només el TS d’Israel, en resoldre 

                                                 
914 La qüestió havia estat poc estudiada fins el treball d’Ian AYRES, 

Optional Law. The Structure of Legal Entitlements, Chicago and London, 
University of Chicago Press, 2005, pp. 39 i ss., 103 i ss., 135 i ss. La regla 
intuïtiva que assigna els drets a la part amb menys recursos o que els atribueix un 
valor esperat més alt, totalment lògica pel que fa a les regles de propietat en tant 
que permet maximitzar l’eficiència, queda buida de contingut quan els tribunals 
disposen de poca informació sobre les preferències i valoracions dels individus. 
En aquestes circumstàncies, l’assignació més eficient consisteix en aplicar regles 
de responsabilitat que permetin compensar els danys i perjudicis causats a l’altra 
part, sempre que la compensació deixi una part indiferent entre posseir el dret o 
gaudir de la quantitat en què es valora.  
En els conflictes sobre la disposició dels preembrions, si bé la informació dels 
tribunals pel que fa a les preferències de les parts és limitada i els interessos 
d’ambdues no són comparables, les regles de responsabilitat s’han de descartar, 
ja que comporten la patrimonialització d’un bé (el preembrió) que en el nostre 
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el cas Nahmani v. Nahmani, ha recorregut implícitament a 
aquestes teories per resoldre un conflicte d’aquest tipus en 
absència d’acord previ.   
 
Dit això, sempre que la legislació garanteixi que la implantació dels 
preembrions a favor d’una part no comportarà l’establiment de la 
filiació respecte de l’altra, com es desenvolupa en l’apartat 
següent, els preembrions s’hauran d’assignar a la que els pretén 
utilitzar amb fins reproductius.  
 
Les normes favorables a la implantació dels preembrions són 
neutres des d’un punt de vista de gènere, ja que un cop dissolta la 
relació pretenen afavorir l’interès de la part que persegueix la 
implantació, amb independència que es tracti de la dona o de 
l’home. Mentre no s’acrediti que la reproducció és més important 
per a les dones que per als homes, la neutralitat de la norma és un 
efecte desitjat915.  
 
Aquestes normes també són neutres des d’un punt de vista 
genètic. En coherència amb els criteris basats en la voluntat, 
decisius en el context de la reproducció per mitjà de TRA, en la 
fecundació “in vitro” amb preembrions crioconservats allò rellevant 
per a poder disposar-ne amb fins d’implantació un cop dissolta la 
relació és haver participat del projecte parental de la seva creació, 
amb independència de la contribució genètica. Aquesta 
circumstància té un interès especial en les parelles heterosexuals 
que van recórrer a la fecundació heteròloga, però també en les 
parelles homosexuals (típicament de dues dones, encara que en 
els ordenaments que atorguen efectes jurídics a la maternitat 
subrogada també de dos homes), en què és biològicament 
impossible que ambdós membres contribueixin genèticament als 
preembrions.  
 

                                                                                                               
ordenament rep una protecció especial i queda fora del comerç: Als EE.UU., 
recentment una autora s’ha mostrat a favor d’aplicar regles basades en el model 
de propietat per tal de resoldre els conflictes sobre els preembrions, en tant que 
permeten assignar els recursos a la part més dèbil (normalment, la dona) i que 
depèn més de la continuïtat de la relació per poder utilitzar els preembrions: 
FUSELIER, cit., pp. 178 i ss. 

 
915 BENNETT, cit., p. 15.   
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Quan només una part sol·licita disposar dels preembrions amb fins 
reproductius la regla és clara i no presenta majors problemes. Ara 
bé, a qui s’hauran d’atribuir els preembrions si, produïda la ruptura, 
ambdues parts sol·liciten disposar-ne amb fins reproductius? Les 
teories que des de l’anàlisi econòmica del dret assignen els 
recursos a la part que més els valora també serveixen de fonament 
en aquest supòsit, en tant que els preembrions s’hauran d’atribuir a 
la part per a qui representen la “darrera oportunitat de tenir un fill 
genètic” o que té menys oportunitats de tenir-los en el futur916. El 
component biologista de la regla determina que quan una de les 
parts que sol·liciten la disposició dels preembrions amb fins 
reproductius no hi va contribuir genèticament, aquests s’hagin 
d’atribuir a la part que va aportar les seves gàmetes. Es tracta de 
l’únic supòsit en què la genètica resulta decisiva per a l’atribució 
dels preembrions en absència d’acord previ de les parts.  
 
La regla, a més, pren en consideració les circumstàncies 
particulars que poden envoltar l’accés a la FIVTE.  Els preembrions 
crioconservats durant la relació no acostumen a ser font de 
conflicte a la seva ruptura. El manteniment de les taxes de divorci 
en nivells elevats, unida a la generalització de l’accés a les TRA i 
al fenomen de l’acumulació de preembrions als centres, no s’ha 
traduït en un augment de la litigació a la fi del projecte parental. 
Ara bé, com es desprèn del grup de casos resolts fins ara, el 
conflicte es presenta com a imminent quan per una de les parts 
que formaven el projecte parental els preembrions representen la 
darrera oportunitat de tenir un fill genètic917.  

                                                 
916 En cas que una part pretengui destinar els preembrions a fins 

reproductius aliens, mitjançant la donació a altres parelles infèrtils, i l’altra els 
pretengui utilitzar en el seu nou projecte parental, ha de prevaler l’interès de la 
darrera.  

917 A Davis v. Davis, després de sotmetre’s a set cicles infructuosos de 
FIVTE i un cop produïda la ruptura de la relació, l’esposa al·legava que els 
preembrions constituïen la seva darrera oportunitat de tenir un fill genètic. En una 
interpretació molt restrictiva de l’excepció de les “alternatives raonables”, el TS de 
Tennessee desestimà la seva pretensió. A Roman v. Roman, la dona, qui tenia 42 
anys en el moment de la ruptura, al·legava que els preembrions constituïen la 
seva darrera oportunitat de tenir un fill genètic. No obstant això, el tribunal 
confirmà l’acord que en preveia la destrucció. A Evans v. The U.K., la dona 
s’havia hagut de sotmetre a una operació d’extirpació d’ovaris, per la qual cosa 
els preembrions creats amb els seus òvuls i crioconservats abans de la 
intervenció constituïen la seva darrera oportunitat de tenir un fill genètic. El TEDH, 
en una interpretació formalista de la legislació britànica, considerà vàlida la 
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Els preembrions poden constituir la darrera oportunitat de tenir un 
fill genètic per diversos factors que amenacen la capacitat 
reproductiva de les parts, com haver patit una intervenció 
quirúrgica determinant de la seva infertilitat o esterilitat (així, 
l’extirpació dels ovaris o dels testicles com a conseqüència d’un 
càncer); haver estat víctima d’una malaltia greu com l’anterior; 
haver-se sotmès a un tractament mèdic per tal de fer-hi front (com 
la radioteràpia o la quimioteràpia); o per raó de l’edat. Aquest 
darrer factor ha esdevingut decisiu per a les dones, sobretot si 
tenim en compte els factors biològics que expliquen que la seva 
fertilitat disminueixi més ràpidament i abans que en els homes, i 
els factors socials que han conduït a l’ajornament de la maternitat, 
als quals m’he referit en el capítol primer.  
 
Si tenim en compte que la gestació correspon a les dones en 
exclusiva i que a la pràctica aquestes sol·liciten amb més 
freqüència la disposició dels preembrions en cas de ruptura de la 
parella, les dones seran les principals beneficiàries de les normes 
favorables a la implantació en absència de pacte. La dinàmica dels 
conflictes sobre els preembrions evidencia que la regla que 
n’atorga la disposició a la part per a qui representen “la darrera 
oportunitat de tenir un fill genètic”, de retruc acaba beneficiant les 
dones i compensant així les seves majors inversions específiques, 
sobretot en termes físics i psicològics, al llarg del procés de FIVTE. 
Ara bé, la regla no s’adreça únicament i exclusiva a les dones, sinó 
que també permet disposar dels preembrions als homes infèrtils, 
per tal que siguin implantats a la seva nova parella o, en els 
ordenaments que ho permeten, a una mare subrogada918.  

                                                                                                               
revocació del consentiment per part de l’home i, amb això, autoritzà la destrucció 
dels preembrions. En una decisió excepcional, a Nahmani v. Nahmani el TS 
d’Israel atorgà la disposició dels preembrions a l’esposa perquè considerà que 
d’acord amb les circumstàncies del cas (probablement, l’edat de la dona, tot i que 
no consta a la sentència) constituïen la seva “única alternativa real per tenir un 
fill”. 

918 Ara bé, a la pràctica la norma només actuarà en benefici dels homes 
en supòsits molt excepcionals, ja que en condicions normals aquests poden 
seguir produint gàmetes fins a una edat avançada. Amb tot, podem pensar en el 
cas d’una parella que recorre a la FIVTE amb preembrions sobrants creats amb 
gàmetes d’ambdós. Si mentre els preembrions romanen crioconservats, per 
qualsevol circumstància l’home esdevé infèrtil però la dona segueix produint 
òvuls, en cas que produïda la ruptura de la parella tots dos pretenguin disposar 
dels preembrions amb fins reproductius, aquests s’hauran d’atribuir a l’home. 
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Finalment, quan les dues parts que van crear els preembrions en 
el marc d’un projecte parental se’n desentenen un cop té lloc la 
ruptura, o bé mantenen interessos contraposats en relació al seu 
destí però cap els pretén utilitzar amb fins reproductius, els 
ordenaments han de preveure un destí alternatiu per als 
preembrions crioconservats. L’opció per un destí o un altre 
dependrà, en últim terme, de l’estatus de l’embrió que mantingui 
cada ordenament. Les opcions possibles són la destrucció919, la 
donació a recerca o a altres parelles i, provisionalment, el 
manteniment indefinit de la crioconservació. Si tenim en compte la 
indeterminació científica sobre el període màxim de 
crioconservació dels preembrions en bon estat i els avenços 
experimentats en aquest àmbit en els darrers anys, el manteniment 
de la crioconservació pot facilitar que les parts assoleixin un 
acord920. Ara bé, a més de conflictiva, ja que requereix el 
pagament de l’import anual de crioconservació, l’opció és poc 

                                                                                                               
Encara més excepcional és el supòsit en què, produïda la ruptura, tant l’home 
com la dona volen intentar un nou cicle de FIVTE amb els preembrions que van 
crear durant la relació amb les seves gàmetes, atès que durant la crioconservació 
tots dos van deixar de produir gàmetes viables. A partir del procediment de 
liquidació de béns del matrimoni podríem arribar a proposar que s’atribuís el 
mateix nombre de preembrions a ambdues parts. Ara bé, a més de les 
conseqüències indesitjables de resoldre aquests conflictes d’acord amb les regles 
de liquidació de béns del matrimoni, exposades en el capítol anterior, i del 
problema de determinar a qui s’ha d’atribuir cada preembrió quan la seva qualitat 
és diferent, l’esquema basat en la liquidació de béns no ofereix una resposta quan 
només hi ha un preembrió apte per a implantació. La possibilitat que sorgeixin 
contingències com la descrita confirma la preferència pels acords previs, ja que 
en aquestes circumstàncies cap norma pot satisfer els interessos de les dues 
parts per igual. 

919 La destrucció és la solució més suggerida entre els que defensen que 
existeix un dret de base genètica a no ser forçat a procrear: MARTIN & LAGOD, cit., 
p. 291; SIECK, cit., pp. 483-484; CAHN, 2002, cit., pp. 601 i ss.; Marysol ROSADO, 
“Sign on the Dotted Line: Enforceability of Signed Agreements, upon Divorce of 
the Married Couple, Concerning the Disposition of Their Frozen Preembryos”, 36 
New England Law Review 1041, 2001-2002, pp. 1043, 172 i ss; VUKADINOVICH, 
cit., pp. 70 i 77. A favor, indistintament, de la destrucció o la donació a recerca 
vegeu POSTE GUNNISON, cit., p. 275 i ss. WALZ (cit., p. 14), extreu una presumpció 
d’abandonament dels preembrions respecte dels quals les parts no han realitzat 
cap acord de disposició dintre dels terminis fixats legalment. 

920 STRASSER, cit., p. 1169. 
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realista, ja que produïda la ruptura del projecte parental les parts 
sovint es desentenen dels preembrions crioconservats921.  
 
 
10.5. Efectes de la implantació un cop produïda la ruptura  
 
10.5.1. Filiació genètica i filiació jurídica  
 
En sentit ampli, la filiació comprèn la relació genètica entre pares i 
fills derivada del fet natural de la generació, així com el vincle que 
la Llei estableix entre ells922. Ara bé, els actes de l’estat civil, entre 
els quals es troba la filiació, no sempre reflecteixen la veritat 
biològica, sinó més aviat l’anomenada “veritat del dret de família”, 
subordinada a la realitat sòcio-afectiva que persegueix l’estabilitat 
de les relacions familiars923. A la pràctica, aquesta circumstància 
permet distingir entre filiació genètica i filiació jurídica924.  
 
La desvinculació entre les esferes genètica i jurídica de la filiació 
no és un fenomen nou a jutjar per la incidència de la filiació 
adoptiva o, en el context de la fecundació assistida, pel recurs 
relativament freqüent a la donació anònima de gàmetes. En aquest 
darrer àmbit, l’existència d’un vincle genètic amb el donant de 
gàmetes no comporta que la filiació legal del nascut s’estableixi a 
favor seu i, a la inversa, la inexistència de vincle genètic amb 
aquell que ha participat del projecte parental i que des del 
                                                 

921 En absència d’acord, BERG proposa el manteniment de la 
crioconservació, sempre que una part ho sol·liciti i pagui l’import corresponent. Si 
després d’un termini concret, que la llei podria fixar o els centres podrien 
incentivar a establir en el propi contracte, les parts no assoleixen un acord, la 
norma hauria de ser la destrucció o donació dels preembrions: BERG, cit., 2005, 
pp. 206 i ss. En una posició intermèdia, COHEN proposa com a norma el no ús, 
que portarà a la destrucció, excepte que els preembrions constitueixin la darrera 
oportunitat d’una part de ser pare o mare genètic: “The Right Not to Be...”, cit., pp. 
179 i ss.; “Supreme Court of New Jersey...”, cit., pp. 707-708; i “The 
Constitution...”, cit., pp. 1125 i 1129.  

922 Vegeu LACRUZ BERDEJO, SANCHO REBULLIDA, LUNA SERRANO, DELGADO 

ECHEVERRÍA, RIVERO HERNÁNDEZ, RAMS ALBESA, cit., p. 299; PÉREZ MONGE, cit., p. 
29; i LAMM, El elemento volitivo..., cit., pp. 14-16. 

923 PINTENS, cit., pp. 1, 7 i 11.  
924 La desvinculació entre les esferes genètica i jurídica de la filiació va 

ser posada de relleu al seminari impartit el 22.1.2009 a l’Àrea de dret civil de la 
Universitat Pompeu Fabra per la Prof. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI: El derecho 
de filiación ante los conflictos entre identidad biológica y parentalidad social.  
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naixement ha actuat com a pare o mare des d’un punt de vista 
social no impedeix que se’l consideri “pare” o “mare” des d’un punt 
de vista legal.  
 
A diferència de la reproducció sexual, la derivada del recurs a les 
TRA es caracteritza per ser un acte planificat. Si produïda la 
ruptura del projecte parental els preembrions creats durant la 
relació s’acaben implantant, perquè així ho disposa un acord previ 
o bé perquè així resulta de la norma aplicable en absència d’acord, 
imposar un vincle jurídic de filiació a la part que no en pretenia la 
implantació seria contrari a la pròpia dinàmica de l’accés a les 
TRA, que permet a les parts escollir quan i en quines 
circumstàncies volen ser pares.  
 
10.5.2. Implantació i no establiment de la filiació   
 
Als EE.UU. diverses propostes legislatives ja incorporades per 
alguns estats contemplen la possibilitat d’implantació dels 
preembrions un cop produïda la ruptura del projecte parental, 
sense que això tingui efectes en matèria de filiació respecte de la 
part que no ho desitja.  
 

L’apartat b) de la sec. 706 de la UPA (2000) permet a la dona o a 
l’home que accedeixen a les TRA revocar per escrit i en qualsevol 
moment anterior a la transferència dels preembrions el seu 
consentiment, als efectes de la filiació que en pugui derivar. Per 
tant, l’altra part del projecte parental podrà seguir endavant amb 
el tractament amb els preembrions creats durant la relació925.  
 

                                                 
925 Per una crítica particular a aquesta proposta de legislació uniforme 

més basada en la voluntat (“intention”) que en la biologia, vegeu: Susan B. APEL, 
“Cryopreserved embryos: a response to ‘forced parenthood’ and the role of intent”, 
39 Fam.L.Q. 663, 2005, pp. 671 i ss. A favor, en base a la naturalesa contractual 
del procés de TRA, per contraposició amb la reproduccció sexual, vegeu 
FUSELIER, cit., pp. 181-183. Segons l’autora, un cop l’home ha revocat el seu 
consentiment ha esdevingut un donant anònim. Pel comentari a la secció, vegeu: 
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/upa/final2002.htm#TOC1_14 
La secció és una novetat que deriva del règim previst per a la fecundació “post 
mortem” en la sec. 707. Segons aquesta, no es podrà determinar la filiació a favor 
de l’home de qui procedeix el material genètic que mor abans de la transferència 
de les gàmetes o preembrions, excepte que així ho hagués consentit en vida per 
escrit.  
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L’article 5 de la Model Act Governing Assisted Reproductive 
Technologies (2008), aprovada per l’ABA, regula la transferència 
de preembrions i la disposició dels no transferits. La sec. 501 de 
l’article permet als “pares intencionals”, és a dir, aquells que van 
iniciar conjuntament el projecte parental, amb independència de 
la seva contribució genètica, acordar la disposició dels 
preembrions. En aquests acords les parts poden regular l’ús i 
disposició dels preembrions en previsió de circumstàncies com el 
divorci, malaltia, incapacitat o mort d’una o les dues parts, o altres 
canvis de circumstàncies com la separació o distanciament de la 
parella. El 3r. apartat de la mencionada secció estableix que en 
aquests acords les parts fins i tot poden acordar que els 
preembrions s’atribueixin a una d’elles en cas de divorci, malaltia, 
incapacitat o mort de l’altra part. En aquests casos, la filiació del 
nen que pugui néixer mai s’establirà a favor de l’altra part.  
 

De moment, aquestes propostes s’han plasmat en quatre estatuts 
que impedeixen considerar pare del nen o nens que puguin néixer 
com a conseqüència de la implantació dels preembrions creats 
durant la relació, l’exmarit que aportà el seu material genètic i que 
no va consentir a l’establiment de la paternitat que en pogués 
resultar.  
 

Els estats que han incorporat la proposta són Texas (§160.706 
del Tex. Fam. Code Ann.), Washington (§26.26.725 del Wash. 
Rev. Code Ann.), Colorado [§19-4-106(7) dels Colo. Rev. Stat.] i 
Dakota del Nord (§14-20-64 del N.D. Cent. Code), que el 2007 
van modificar els seus estatuts especificant que si un òvul 
fertilitzat “in vitro” (terminologia que al·ludeix al preembrió o 
embrió preimplantatori) s’implanta després del divorci, l’exmarit 
que aportà el seu material genètic no pot ser considerat pare del 
futur nascut, excepte que així ho hagués consentit per escrit 
davant del metge responsable926.  

 
Ordenaments jurídics com l’espanyol (art. 9, apartats 2 i 3 LTRHA) 
i el català (art. 92.2 i 97.2 CF) permeten a la dona, previ 
consentiment de l’home a la utilització “post mortem” de les seves 
gàmetes, accedir a les TRA un cop produïda la ruptura del projecte 
parental per mort de l’home. En aquests casos, la fecundació té 
efectes pel que fa a l’establiment de la paternitat que en pot 

                                                 
926 Totes les referències i cites dels estatuts nord-americans s’han extret 

del Legal Information Institute, la base de dades de lliure accés de la facultat de 
dret de la Universitat de Cornell: http://www.law.cornell.edu/ 
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resultar. En cas que les parts haguessin iniciat un procés de FIVTE 
amb preembrions creats abans de la mort de l’home, la LTRHA fins 
i tot presumeix atorgat el consentiment de l’home a la fecundació 
“post mortem”927. L’establiment de la filiació en aquestes 
circumstàncies es justifica perquè la Llei presumeix que si l’home 
no revocà el consentiment atorgat abans de morir, en morir 
mantenia la voluntat de continuar el projecte parental iniciat amb la 
seva parella928.  
 
Aquesta mateixa voluntat no es pot presumir quan la relació es 
trenca en vida de les parts per separació o divorci, ja que resulta 
inversemblant que algú “vulgui tenir fills amb un exespòs”929. La 
Llei hauria de contenir una previsió expressa que impedís 
l’establiment de la filiació en cas de ruptura del projecte parental, ja 
que del contrari, la dona que aconseguís que els preembrions li 
fossin implantats un cop produïda la ruptura podria iniciar després, 
com a representant legal del nascut, una acció de reclamació de la 
filiació paterna contra l’exmarit o excompany que aportà les 
gàmetes amb què els preembrions van ser creats. Ignorem si 
prosperaria una pretensió d’aquest tipus, encara que en absència 
de norma aplicable els tribunals podrien acabar considerant 
prevalent la veritat biològica i, per tant, declarant la paternitat de 
l’exmarit o excompany930.   

                                                 
927 A diferència de les gàmetes, l’inici del procés de FIVTE amb 

preembrions creats abans de la mort es considera suficient per presumir el 
consentiment de l’home, per la qual cosa la dona pot sol·licitar la implantació dels 
preembrions dintre dels terminis legals (art. 9.2, 2n. LTRHA). 

928 A Espanya, els articles 9.2 i 9.3 LTRHA requereixen, respecte del 
marit i de l’home no casat amb la receptora, respectivament, que la TRA es porti a 
terme, com a màxim, dotze mesos després de la seva mort. L’article 9.2 disposa 
que “El consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas circunstancias 
podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas.”. 
Els articles 92.2 i 97.2 CF exigeixen el consentiment exprés a la fecundació “post 
mortem” en termes similars, encara que en aquests casos el termini és de nou 
mesos, prorrogables tres mesos més. En el dret català, a més, la fecundació “post 
mortem” s’ha de limitar a un sol cas, comprès el part múltiple.  

929 L’expressió és de DULLEA BOWIE, cit., p. 180. En el mateix sentit, 
vegeu IKEHARA, cit., p. 317; SIECK, cit., pp. 474-475; JONES, cit., a BEQUAERT 

HOLMES (Ed.), cit., pp. 213; i MARIGLIANO, cit., pp. 1399-1400.   
930 Si atenem al cas nord-americà In re O.G.M. [988 S.W.2d 473 

(Tex.App.-Houston [1st Dist.] 1999)], la solució seria la mateixa si, en contra de la 
voluntat de la dona que va aconseguir que els preembrions li fossin implantats 
després de la ruptura del matrimoni, l’exmarit que aportà les seves gàmetes 
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D’altra banda, si com a conseqüència de la implantació dels 
preembrions creats durant el matrimoni però transferits just 
després de la ruptura el fill nasqués dintre dels tres-cents dies 
posteriors a la separació de fet, excepcionalment podria operar la 
presumpció de paternitat matrimonial respecte del marit de la 
mare. Si bé l’home sempre podria iniciar una acció per deixar 
sense efecte la determinació de la filiació inicialment establerta pel 
joc de la presumpció, és dubtós que prosperés la impugnació quan 
els preembrions van ser creats amb les seves gàmetes.   
 
Aquestes possibles conseqüències indesitjades fan necessari que 
una previsió legal expressa garanteixi que no s’establirà la filiació 
que pot resultar de la implantació dels preembrions després de la 
ruptura del projecte parental per separació o divorci. Una norma 
que en aquestes circumstàncies eximeixi de les càrregues 
jurídiques que pot comportar la filiació no és equiparable a la 
renúncia als drets derivats d’una filiació ja determinada, que 
l’ordenament no empara en tant que la filiació jurídicament 
establerta produeix els seus efectes des que té lloc. La creació de 
preembrions en el context de la FIVTE no comporta l’assumpció de 
la filiació que pogués resultar de la implantació, ja que els 
preembrions encara no s’han desenvolupat, amb independència 
que puguin ser mereixedors d’un respecte especial. Un cop les 
parts han pres la decisió d’utilitzar-los amb fins d’implantació, no 
esdevenen futurs pares per la seva possible connexió genètica 
amb els preembrions, sinó per la seva voluntat de tenir un fill. Ara 
bé, fins i tot en aquest moment no poden ser tractades com a 
pares des del punt de vista legal, ja que encara no ha tingut lloc el 
naixement. El progenitor que s’oposa a la implantació dels 

                                                                                                               
iniciés una acció de reclamació de la filiació del nen nascut tres mesos abans. En 
el cas, el tribunal d’apel·lacions de Texas confirmà la sentència del tribunal 
inferior, que estimà l’acció de reclamació de paternitat interposada per l’exmarit, 
en base a diversos arguments: els preembrions van ser creats durant el matrimoni 
de les parts i amb les seves gàmetes; l’home constava com a pare al certificat de 
naixement; havia presentat una declaració jurada de paternitat; havia estat 
present durant el procediment de FIVTE; pagava una pensió alimentària al menor; 
la dona no estava casada amb un altre home quan va tenir lloc el naixement; les 
parts no havien signat cap acord per escrit en relació als drets i obligacions 
respecte del menor; i privar l’home de drets parentals comportaria, d’acord amb 
una criticable terminologia per part del tribunal, convertir el menor en un “fill 
bastard” (p. 478). Segons el tribunal, el moment de la implantació no és rellevant i, 
per tant, el pare biològic reté els seus drets i obligacions parentals.  
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preembrions no consent al naixement d’un fill propi i, per tant, no 
hauria de ser considerat pare del nen que pogués néixer. Per 
contra, el progenitor que pretén que els preembrions siguin 
implantats en el marc del seu nou projecte parental sí que hauria 
de ser considerat pare si finalment té lloc el naixement931.  
 
El desdoblament entre les esferes genètica i jurídica de la filiació 
no és un fenomen nou en el context de les TRA, ja que la part que 
no pretén la implantació dels preembrions un cop la relació s’ha 
dissolt porta a terme una renúncia similar a la del donant anònim 
de gàmetes. Com demostra el tractament legal de la fecundació 
heteròloga en la majoria d’ordenaments, el vincle genètic no crea 
necessàriament un vincle jurídic de filiació quan les parts recorren 
a les TRA. En el cas que aquí ens ocupa, la renúncia a disposar 
dels preembrions i, per tant, a l’establiment de la filiació que pot 
derivar de la implantació es pot inferir del fet d’haver aportat les 
pròpies gàmetes en el marc d’un projecte parental, sabent que un 
cop els preembrions ja estan creats poden sorgir circumstàncies 
raonablement previsibles com la ruptura de la parella. Ara bé, per 
la pròpia naturalesa de la relació que va existir entre les parts que 
formaven el projecte parental, en els casos que ara ens ocupen no 
es pot garantir l’anonimitat del “donant”. En conseqüència, si bé la 
part que en un temps 2 no pretén la implantació mai podrà ser 
considerada pròpiament com un donant anònim, la seva voluntat 
de no implantació comporta una renúncia respecte de qualsevol 
vincle legal de filiació amb el nen que pugui néixer si els 
preembrions s’acaben implantant amb èxit932.  

                                                 
931 Linda S. ANDERSON, “Redefining...”, cit., pp. 29 i ss.  
932 Linda S. ANDERSON, “Redefining...”, cit., pp. 29-30; WALDMAN i HERALD, 

cit., pp. 313-314; i CUVA, cit., pp. 412 i ss. En contra, WEINBERG (cit., pp. 171 i SS.) 
deriva responsabilitat parental de la nostra possessió i nivell de control sobre el 
material “perillós” que són les nostres gàmetes; COHEN (“The Right Not To Be...”, 
cit., pp. 122-123, 131) només accepta aquesta solució si existeix acord de les 
parts; i APEL (cit., 2005, pp. 675 i ss.) només és partidària d’executar els acords 
previs que no forcin a la implantació. En cas contrari, proposa la destrucció dels 
preembrions. A Espanya, LAMM considera que alliberar la part que revoca el seu 
consentiment de les obligacions legals que en principi li corresponen va en 
detriment dels drets del nounat. L’autora considera rellevant que el projecte es va 
iniciar conjuntament, com també el coneixement que tindria de la seva paternitat 
la part que revoca, i el possible coneixement del fill que en pogués néixer: “La 
custòdia d’embrions...”, cit., pp. 10-11; i El elemento volitivo..., cit., pp. 190 i 193-
194. Vegeu també ABELLÁN y SÁNCHEZ-CARO (2009, Cit., pp. 129 i 142-143), pels 
quals en aquests casos no es podrà acceptar l’alliberament de les obligacions 
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Junt amb les normes que impedeixen l’establiment de la filiació 
que podria resultar en aquestes circumstàncies, els ordenaments 
podrien optar per limitar el termini màxim per a la implantació dels 
preembrions des del moment que té lloc la ruptura del projecte 
parental. La mesura podria evitar un estat d’incertesa permanent 
en les parts que consideren que la implantació dels preembrions 
contra la seva voluntat els comporta una sèrie de càrregues 
psicològiques derivades de la filiació genètica, per molt que la 
legislació els eximeixi de qualsevol càrrega jurídica. En aquest 
sentit, les legislacions podrien fixar un màxim d’anys per a portar a 
terme la implantació des que té lloc la ruptura933. La norma podria 
esdevenir especialment útil en aquelles legislacions que no fixen 
un termini màxim per a la destrucció dels preembrions 
crioconservats, en aquelles que el fixen però ho fan de forma molt 
àmplia i, finalment, en aquelles que estableixen un termini força 
indeterminat, a partir de normes com les que remeten a la 
destrucció un cop finalitzada la vida fèrtil de la dona, com és el cas 
de la legislació espanyola.  
 
10.5.3. Conciliació amb el dret a conèixer els oríg ens 
 
La implantació dels preembrions un cop produïda la ruptura del 
projecte parental per separació o divorci, sense que s’estableixi un 
vincle legal de filiació entre el nascut i l’altra part que formava el 
projecte parental, no ha d’impedir fer efectiu el dret a conèixer els 
orígens al nen que pugui néixer com a conseqüència de la 
implantació934.  

                                                                                                               
paterno-filials de l’home, que serà considerat pare legal en tot cas. Els autors 
basen la irrenunciabilitat de les obligacions respecte dels fills en l’article 6.2 CC. 
En termes similars, en la jurisprudència destaquen els arguments emprats pel 
President del TS israelià que decidí Nahmani v. Nahmani, el jutge de la minoria 
dissident Barak, qui considerà rellevant per impedir l’atribució dels preembrions a 
la dona que el “donant d’esperma” no era anònim (§2).  

933 Una autora ha proposat que s’atribuexi a les dones la possibilitat que 
els preembrions els siguin implantats durant un període equivalent al de la 
gestació des que té lloc la ruptura: DAAR, “Assisted Reproductive Technologies...”, 
cit., pp. 467-469. 

934 El coneixement de la identitat d’un progenitor biològic es considera 
essencial per al desenvolupament de la pròpia identitat. Diversos estudis mostren 
que les justificacions tradicionals per mantenir el secret han perdut valor, amb la 
qual cosa la tendència legal favorable al major reconeixement del dret a conèixer 
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La jurisprudència del TEDH ha tingut un paper rellevant a l’hora de 
configurar aquest dret, que no necessàriament ha d’evolucionar 
cap a un vincle jurídic amb el progenitor o progenitors, i que forma 
part del dret a la vida privada que reconeix l’article 8 CEDH.  
 

En el precedent Gaskin v. The U.K., Gran Sala, de 7.7.1989 
(TEDH 1989\16), el TEDH considerà que la prohibició al recurrent 
d’accedir a l’expedient elaborat per les autoritats públiques que 
n’assumiren la guarda durant la infància podia violar la seva vida 
privada protegida per l’article 8 CEDH. El TEDH confirmà la 
posició de la Comissió, segons la qual els documents incorporats 
a l’expedient contenien “informació sobre aspectes eminentment 
personals de la infància, del desenvolupament i dels antecedents 
del demandant, que podien constituir la seva principal font 
d’informació sobre el seu passat i els seus anys de formació (...)” 
(FFJJ 36 i 37).  

 
En el mateix sentit, a l’assumpte Mikulic v. Croacia, 1a., de 
7.2.2002 (JUR 2002\78019), el TEDH resolgué una reclamació de 
paternitat no matrimonial exercitada per una mare i una filla. 
Segons el TEDH, la “vida privada” (art. 8 CEDH) comprèn “(...) la 
integritat física i psíquica de la persona i pot, de vegades, 
comprendre aspectes de la identitat física i social d’una persona 
(…)” (FJ 53). Així mateix, “(…) el respecte a la vida privada 
exigeix que tothom pugui ser capaç d’establir els detalls de la 
seva identitat com a éssers humans individuals i que el dret d’una 
persona a dita informació és de gran importància per les seves 
implicacions formatives per a la seva personalitat (…)” (FJ 54).  

 
Malgrat que a Odièvre v. France, resolt per la Gran Sala el 
13.2.2003 (TEDH 2003\8), el TEDH no considerà prevalent 
aquest dret, reconegué que l’interès bàsic que protegeix l’article 8 
CEDH és l’obtenció de la informació necessària per al 
descobriment de la veritat sobre un aspecte tan important de la 
pròpia identitat com és la identitat dels progenitors (FJ 29). La 
Sra. Odièvre, de 33 anys, qui en néixer va ser abandonada, 
confiada als serveis socials i després adoptada per una parella, 
sol·licità als òrgans nacionals francesos que s’aixequés el secret 
del seu naixement. El TEDH confirmà la decisió denegatòria dels 
poders públics francesos, tot afirmant que la legislació francesa 
sobre part anònim, que permet accedir a informació no 

                                                                                                               
els orígens es podria anar estenent cada cop més: vegeu BLAUWHOFF, cit., pp. 10 i 
ss, i 341 i ss. 



CAPÍTOL QUART. RUPTURA DEL PROJECTE PARENTAL I  
CONFLICTES SOBRE LA DISPOSICIÓ DELS PREEMBRIONS 

 
 

 

 487 

identificativa sobre la mare i la família biològica, així com sol·licitar 
la reversibilitat del secret amb el consentiment de la mare, cau 
dintre del marge d’apreciació de l’Estat, en tant que protegeix 
l’interès de terceres persones respecte de les quals també 
existeix l’obligació de respectar la vida privada i familiar935.  
 
Jäggi v. Switzerland, 3a., de 13.7.2006 (JUR 2006\210705), té 
origen en l’acció iniciada per un ciutadà suís fill de mare soltera 
que pretenia conèixer qui era el seu pare biològic. El TEDH 
reiterà que el dret a la pròpia identitat, que comprèn el dret a 
exercir les accions de filiació, és una part integral de la noció “vida 
privada” (FJ 37). En el cas del recurrent, que en el moment del 
procediment ja tenia 67 anys, el TEDH declarà per cinc vots a 
favor i dos en contra que l’interès individual en conèixer els propis 
orígens biològics no s’esvaeix amb el temps, sinó més aviat al 
contrari. L’interès demostrat pel recurrent al llarg dels anys, que 
les autoritats suïsses van negar en desestimar l’acció iniciada un 
cop mort el pare i en oposar-se a la pràctica de proves d’ADN al 
cadàver, li comportà un patiment psicològic evident, superior a la 
seguretat jurídica i als drets de tercers en la inviolabilitat del cos 
del difunt (FJ 40).  

 
A nivell legislatiu, l’ordenament alemany ofereix un exemple recent 
de la desvinculació entre les esferes genètica i jurídica de la 
filiació, que configura el dret a conèixer els orígens genètics com 
un dret independent que no comporta necessàriament la 
modificació de la filiació jurídica. En aquest sentit, la Llei de 
26.3.2008 per a la clarificació de la paternitat independent d’un 
procediment d’impugnació (Gesetz zur Klärung der Vaterschaft 
unabhängig vom Anfechtungsverfahren), avui incorporada al § 
1598a BGB, és una resposta a la sentència del TC Federal 
alemany (Bundesverfassungsgericht) de 13.2.2007, que pretenia 
adequar el dret positiu a les qüestions que plantejava una prova 

                                                 
935 No obstant això, l’article 1 de la Loi nº 2009-61 du 16 janvier 2009 

(JORF n°0015 du 18 janvier 2009) modificà l’article  325 del Code Civil francès, 
que a manca de títol i de possessió d’estat, només permet la investigació de la 
maternitat al fill, qui ha de provar que és ell a qui la presumpta mare donà a llum. 
La novetat del precepte radica en què l’acció que es reconeix al fill ja no es fa 
dependre del fet que la mare, en el moment del part, hagi sol·licitat que es 
preservi el secret del seu ingrés i de la seva identitat, possibilitat que manté 
l’article 326 del Code. Amb això, el secret ja no és absolut i la possibilitat que el fill 
exerceixi l’acció deixa d’estar a l’arbitri de la mare. Possiblement la reforma és 
una resposta al reconeixement cada cop major del dret a conèixer els orígens per 
part del TEDH.  
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genètica realitzada clandestinament, sense el coneixement ni el 
consentiment dels interessats936.  
 

En el cas, el TC Federal considerà inadmissibles les proves 
biològiques aportades pel pare legal sense el coneixement o el 
consentiment del fill, o del seu representant legal, en un 
procediment d’impugnació de la paternitat. Malgrat això, el 
Tribunal reconegué l’interès del pare legal en la clarificació dels 
vincles biològics amb el seu fill i declarà la necessitat que el 
legislador establís un procediment adequat amb l’única finalitat de 
determinar l’origen genètic. De la sentència es desprèn que 
malgrat la importància de la veritat biològica en les relacions 
familiars, aquest factor no necessàriament ha de conduir a un 
procediment d’impugnació de la paternitat que comporti la 
destrucció dels vincles legals de filiació ja existents.  

 
Les legislacions nacionals europees en matèria de TRA atorguen 
un pes cada cop major al dret a la informació, que es plasma en la 
possibilitat de revelar la identitat del donant de gàmetes sense que 
això comporti l’establiment de vincles legals de filiació entre aquest 
i la possible descendència937. Aquest dret troba major justificació 
quan, com a conseqüència de la implantació dels preembrions 
creats en el marc d’un projecte parental, té lloc un naixement, ja 
                                                 

936 A partir del reconeixement legal de la pretensió de clarificació de la 
filiació, els implicats han de consentir a la investigació genètica de la filiació i 
tolerar la presa de les mostres que siguin necessàries. A diferència de l’acció 
d’impugnació, sotmesa a un termini d’exercici de dos anys des del moment en 
què el legitimat té coneixement de les circumstàncies contràries a la paternitat (§ 
1600b.1 BGB), la pretensió de clarificació no es sotmet a cap termini d’exercici. 
Ara bé, l’autoritat judicial la pot desestimar si l’interès del menor ho exigeix, en 
supòsits especials en funció de les condicions de convivència o de 
desenvolupament personal del menor. La reforma legal que introdueix dita 
pretensió és posterior en dies a una altra que legitima l’Administració per 
impugnar la paternitat resultant d’un reconeixement sense base biològica ni sòcio-
familiar, i s’emmarca dintre de l’ampli sistema de reformes de què està sent 
objecte el BGB: vegeu Albert LAMARCA I MARQUÈS, “Autonomía privada e 
intervención pública en las acciones de filiación. La reforma del BGB”, InDret 
3/2008, pp. 1-14 (http://www.indret.com/pdf/561_es.pdf).  

937 Vegeu el capítol X, “The right to information in the contexts of artificial 
reproductive technologies and surrogate motherhood”, de BLAUWHOFF, cit., pp. 
309-364. A més de les legislacions europees a què faig referència, les de Nova 
Zelanda i Austràlia de l’Oest també atorguen una importància cada cop major a 
aquest dret. Més enllà de les mesures legislatives, el Regne Unit i l’estat australià 
de Victòria han començat a implementar un mecanisme informal, consistent en la 
utilització de registres voluntaris per contactar amb els donants, la descendència i 
les parelles receptores, entre d’altres.  
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que a diferència del donant, el progenitor que un cop dissolt aquest 
projecte no es beneficia de la implantació no és un individu 
anònim.   
 

En la línia iniciada per les lleis sueca (art. 4 Llei núm. 1140, de 
20.12.1984) i austríaca (art. 20 Llei federal sobre reproducció 
assistida, d’1.7.1992), diversos països europeus han optat per la 
mateixa solució en els darrers anys. Així, l’article 27 de la LPMA 
suïssa permet als majors de 18 anys conèixer la identitat del 
donant i dades relatives al seu aspecte físic. A Noruega, els 
articles 2-7 a 2-9 de l’Act relating to the application of 
biotechnology in human medicine, No. 100, de 5 de desembre de 
2003, contenen una previsió idèntica. Des de l’1 de juny de 2004 
la Llei holandesa sobre dades del donant [Wet wan 25 april 2002, 
houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking 
van gegevens van donoren bij kunstmatige bevruchting (Wet 
donorgegevens kunstmatige bevruchting), Staatsblad 2002, 240], 
permet als majors de 16 anys nascuts a partir de gàmetes 
donades, als seus pares o als equips mèdics sol·licitar informació 
sobre la identitat del donant. Al Regne Unit, els Statutory 
Instruments 2004 No. 1511 - The Human Fertilisation and 
Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) 
Regulations 2004 permeten als nascuts a partir d’esperma, òvuls 
o preembrions donats amb posterioritat a abril de 2005, sol·licitar 
informació identificativa dels donants, un cop complits els 18 
anys938. A Finlàndia la Lag om assisterad befruktning, de 22 de 
desembre de 2006, núm. 1237/2006, permet conèixer la identitat 
del donant939.  
 
En una línia restrictiva, a Espanya l’article 5.5 LTRHA estableix 
que la donació serà anònima i que se n’haurà de garantir la 
confidencialitat. Els fills poden accedir a informació general dels 
donants i, només en circumstàncies excepcionals (que comportin 
perill per a la vida o la salut del fill, o quan procedeixi d’acord amb 

                                                 
938 En el seu moment, les autoritats britàniques estaven especialment 

preocupades pel possible efecte desincentivador de la mesura en les donacions i 
per la seva repercussió en l’accés a les TRA: STEINER, cit., pp. 4-5, 11.  

939 Per una anàlisi comparada de la qüestió, em remeto als treballs de 
BLAUWHOFF, cit., pp. 10 i ss.; Margarita GARRIGA GORINA, “El conocimiento de los 
orígenes genéticos en la filiación por reproducción asistida con gametos donados 
por un tercero”, Derecho Privado y Constitución, Nº 21, 2007, pp. 167-228, en 
particular: pp. 197 i ss.; i P.W.J. JANSSENS, A.H.M. SIMONS, R.J. VAN KOOIJ, E. 
BLOKZIJL & G.A.J. DUNSELMAN, “A new Dutch Law regulating the provision of 
identifying information of donors to offspring: background, content and impact”, 
Vol. 21, No. 4, HR, 2006, pp. 852-856. 
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la legislació processal penal), a la seva identitat. La revelació de 
la identitat en aquests casos té un caràcter restringit i no se’n pot 
donar publicitat (art. 5.5.3r. LTRHA), a més que en cap cas 
implica la determinació legal de la filiació (art. 8.3)940. A la 

                                                 
940 L’antic article 5.5 LTRA, anàleg a l’actual article 5.5 LTRHA, va ser 

declarat constitucional per la ja analitzada STC 116/1999 (RTC 1999/116). 
Segons el TC, el mandat de l’article 39.2 CE al legislador perquè possibiliti la 
investigació de la paternitat “(...) no significa la existencia de un derecho 
incondicionado de los ciudadanos que tenga por objeto la averiguación, en todo 
caso y al margen de la concurrencia de causas justificativas que lo desaconsejen, 
de la identidad de su progenitor (…)”. La previsió de l’article 5.5 permet revelar la 
identitat del progenitor a través de les TRA però sense que s’estableixi un vincle 
jurídic, sinó que en paraules del propi TC constitueix “una mera determinación 
identificativa del sujeto donante de los gametos origen de la generación (…)”. El 
TC acaba justificant la prevalença del dret a la intimitat dels donants de gàmetes 
en raons pràctiques, com “la necesidad de cohonestar la obtención de gametos y 
preembriones susceptibles de ser transferidos al útero materno e imprescindibles 
para la puesta en práctica de estas técnicas (…), con el derecho a la intimidad de 
los donantes, contribuyendo, de tal modo, a favorecer el acceso a estas técnicas 
(…)” (FJ 15). Segons GARRIGA GORINA, la sentència es queda a meitat camí en la 
delimitació del dret de les persones a conèixer els seus orígens, ja que després 
d’afirmar que existeix un dret dels donants a la intimitat i dels fills a esbrinar la 
identitat del progenitor, no en concreta el contingut, els límits ni els preceptes 
constitucionals en què s’emparen. L’única al·lusió a la possible disminució de 
donacions que podria provocar la supressió de l’anonimat sembla insuficient. Tant 
el concebut per mitjà de TRA heteròlogues com l’adoptat haurien de poder 
conèixer els seus orígens sense que s’establís un vincle jurídic amb el progenitor, 
en base a la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat (art. 10 CE), 
més que en la possibilitat legal d’investigar la paternitat (art. 39.2 CE): Margarita 
GARRIGA GORINA, La Adopción y el Derecho a Conocer la Filiación de Origen. Un 
estudio legislativo y jurisprudencial, Elcano (Navarra), Aranzadi, 2000, pp. 252-
253. A Espanya, l’article 12 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional (BOE núm. 312, 29.12.2007), sota la rúbrica “Derecho a conocer los 
orígenes biológicos”, reconeix el dret de les persones adoptades, assolida la 
majoria d’edat o durant la minoria representades pels pares, a conèixer les dades 
que sobre els seus orígens obrin en poder de les Entitats Públiques espanyoles, 
sense perjudici de les limitacions que es poguessin derivar de la legislació dels 
països de què provinguin els menors. Aquest dret s’ha incorporat a l’apartat 5 de 
l’article 180 CC, que a més preveu l’obligació de les Entitats Públiques de 
proporcionar l’assessorament i l’ajuda que precisin els sol·licitants per tal de fer 
efectiu aquest dret. D’acord amb l’apartat 4 del mateix precepte, “La 
determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no 
afecta a la adopción”. En conseqüència, el coneixement dels orígens biològics no 
afecta l’adopció, tret de l’excepció prevista per l’apartat 2 de l’article 180 CC, quan 
el pare o la mare no van intervenir en l’expedient per culpa aliena. En el dret civil 
català, l’article 129.1 CF permet a l’adoptat major d’edat o emancipat exercir les 
accions tendents a esbrinar qui han estat el seu pare i la seva mare biològics, la 
qual cosa no afecta la filiació adoptiva. El Projecte de llei del llibre segon del 
CCCat, en la línia iniciada per altres ordenaments i per primer cop a Espanya, va 
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pràctica, la possibilitat restringida d’accés a la informació general 
dels donants i, en casos límit a la seva identitat, resulta 
paradoxal, ja que d’acord amb l’article 7.2 LTRHA la inscripció en 
el RC no pot reflectir dades de les quals es pugui inferir que la 
concepció va tenir lloc mitjançant TRA. En conseqüència, en 
molts casos el concebut a partir de les TRA no podrà fer efectiu el 
seu dret a conèixer els orígens genètics, ja que el caràcter de la 
seva concepció li va poder ser ocultat.   

                                                                                                               
un pas més enllà i imposa als adoptants l’obligació d’informar el fill adoptat sobre 
l’adopció, requisit indispensable en paraules de la pròpia Exposició de Motius 
“perquè pugui exercir el seu dret a conèixer els seus progenitors biològics” (p. 22). 
Així, l’article 235-49 del Projecte, sota la rúbrica “Obligació d’informar el fill adoptat 
sobre l’adopció” disposa que “Els adoptants han de fer saber al fill que el van 
adoptar, tan aviat com aquest tingui prou maduresa i en tot cas des que ha 
complert dotze anys, llevat que aquesta informació sigui contrària a l’interès 
superior del menor”. A més, l’article 235-50 (“Coneixement de dades biològiques”) 
disposa expressament en el seu apartat primer que “La persona adoptada, a partir 
de la majoritat o de l’emancipació, pot exercir les accions que condueixin a 
esbrinar la identitat del seu pare i la seva mare biològics, la qual cosa no afecta la 
filiació adoptiva”.  
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CONCLUSIONS 
 
 
PRIMERA.- L’augment del recurs a les TRA no obeeix 
necessàriament a un augment de la infertilitat. Un dels majors 
obstacles a què ens enfrontem en estudiar els problemes jurídics 
associats a l’accés a les TRA és l’escassetat de dades i de criteris 
objectius i uniformes per valorar-les. De l’anàlisi conjunta de les 
dades disponibles sobre accés a les TRA, taxes d’èxit i centres 
que les practiquen s’infereix que aquests indicatius augmenten any 
rere any en els països desenvolupats, al temps que augmenta 
l’edat de les receptores. Aquestes circumstàncies no s’han 
d’atribuir a una major incidència de la infertilitat, sinó que tenen 
més a veure amb factors com la millora en el seu diagnòstic; 
l’ajornament de la maternitat; la disminució de la natalitat i, per 
tant, de la població per altres causes; les actituds més obertes vers 
la infertilitat; i la preferència tradicional per un concepte de filiació 
basat en la genètica.  
  
SEGONA.- Els drets que fonamenten les decisions procreatives  
són drets negatius que, com a tals, no garanteixen un accés 
il·limitat a les TRA. Cap text legal internacional reconeix un dret a 
procrear i els ordenaments interns que ho fan són excepcionals. 
Aquest dret només es pot inferir d’una interpretació àmplia del dret 
a fundar una família o dels drets reproductius que reconeixen 
diversos documents internacionals. Atès que aquests documents 
no tenen força vinculant, les decisions relatives a la procreació es 
tutelen a la pràctica a partir de drets humans bàsics com la intimitat 
i la llibertat, relacionats amb el dret a escollir i decidir sobre 
diferents aspectes de la pròpia vida. Ambdós drets, que emparen 
tant la decisió de tenir fills com la de no tenir-los, són drets 
negatius o de no interferència de què gaudeix l’individu enfront 
dels altres individus i de l’Estat. L’eficàcia de les decisions 
procreatives pot imposar als poders públics una sèrie d’obligacions 
positives que comprenen l’adopció de mesures dissenyades per 
assegurar-ne el respecte però que en cap cas es poden traduir en 
drets subjectius que imposin un deure de prestació a càrrec dels 
poders públics.  
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TERCERA.- El CI a les TRA i els acords sobre la disposició  dels 
preembrions són actes amb un contingut i uns efecte s 
diferents.  El principi d’autonomia en les decisions procreatives, el 
caràcter invasiu de les TRA, els riscos que els són inherents, 
l’amplitud de coneixements que pressuposen, l’estat emocional 
que sovint acompanya el context de l’accés a les TRA i les 
possibles conseqüències de la seva aplicació en matèria de filiació 
justifiquen l’exigència legal del CI per a accedir-hi. Aquest 
consentiment desplega diversos efectes. En primer lloc, es dirigeix 
a autoritzar una tècnica concreta, els tractaments addicionals que 
pot precisar i, en alguns casos, la utilització de les pròpies 
gàmetes. En aquests supòsits, el consentiment vincula els 
subjectes que accedeixen a les TRA amb el centre. En segon lloc, 
el consentiment comporta l’assumpció de la filiació que pot derivar 
de l’aplicació de la tècnica concreta. En el cas de la FIVTE, els 
documents de CI acostumen a contenir acords sobre la disposició 
dels possibles preembrions sobrants en previsió de circumstàncies 
sobrevingudes com la ruptura de la parella. Aquests acords no 
formen part del CI al tractament, sinó que comporten una 
declaració de voluntat receptícia que vincula ambdues parts del 
projecte parental entre elles.  
 
QUARTA.- El criteri bàsic per a l’establiment de la filiació  
derivada de l’accés a les TRA és la voluntat de les  parts del 
projecte parental, expressada a través del consenti ment.  El sol 
fet de participar en aquest projecte exigeix unificar els 
consentiments requerits legalment per a l’establiment de la filiació 
que en pugui derivar, amb independència de l’aportació genètica i 
del caràcter matrimonial o no matrimonial, heterosexual o 
homosexual de la parella que accedeix a les TRA. La configuració 
del consentiment com el criteri bàsic per a l’establiment de la 
filiació derivada de fecundació assistida atorga seguretat jurídica a 
les parts que accedeixen a les TRA i, eventualment, als seus 
descendents. Quan el subjecte no consentí a la filiació o el 
consentiment no es va formalitzar d’acord amb els requisits legals, 
l’aportació de les pròpies gàmetes en el marc d’un projecte 
parental podrà esdevenir, excepcionalment, un criteri tàcit decisiu 
per a l’establiment definitiu de la filiació.  
 
CINQUENA.- La ponderació de drets no és una metodologia 
adequada per donar resposta als conflictes sobre la  
disposició dels preembrions. Els tribunals s’han pronunciat 
majoritàriament a favor de la part contrària a la implantació, que 
acostuma a ser l’home, a partir del recurs a un dret a no ser forçat 
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a procrear, dirigit a evitar les càrregues genètiques de la paternitat 
indesitjada. Aquest argument assumeix la primacia de la genètica 
per crear vincles familiars, la qual cosa resulta especialment 
qüestionable quan la reproducció té lloc per mitjà de TRA, com 
succeeix sovint en l’àmbit de les noves formes de família. A més, 
l’argument oblida el caràcter extracorpori dels preembrions, que en 
principi iguala les pretensions de les parts en aquests conflictes i 
converteix els seus interessos en mútuament excloents. El caràcter 
íntim i, per tant, no comparable dels interessos enfrontats en 
aquests conflictes és una raó més perquè s’imposin les solucions 
negociades i, en defecte d’acord, les solucions legislatives. A més 
de garantir seguretat jurídica a les parts i als centres que en últim 
terme han de disposar dels preembrions, les solucions que les 
parts poden preveure o conèixer a priori són les més coherents 
amb un context com el de l’accés a les TRA, en què impera la 
planificació i la necessitat de regulació.     
 
SISENA.- Els acords previs permeten corregir les desigual tats 
inherents a aquests conflictes des del punt de vist a de gènere. 
En la majoria de litigis resolts fins ara els tribunals han desestimat 
la sol·licitud d’implantació formulada per la dona. El major impacte 
d’aquest grup de casos en les dones té repercussions importants, 
especialment si tenim en compte que la seva capacitat 
reproductiva disminueix abans i de forma molt més acusada que 
en els homes; que, a diferència dels homes, en circumstàncies 
normals les dones no requereixen que una altra dona porti a terme 
la gestació; que la crioconservació d’òvuls i de teixit ovàric, encara 
en fase experimental, és molt més costosa que la d’esperma; i que 
les inversions específiques de les dones al llarg del procés de 
FIVTE són majors. Aquest conjunt de factors, unit a la facultat de 
revocar el consentiment a la FIVTE que alguns ordenaments 
reconeixen a qualsevol part amb caràcter previ a la implantació, 
determina que la decisió de l’home sovint exerceixi un poder de vet 
sobre la de la dona per seguir endavant amb el tractament.  
 
SETENA.- El caràcter vinculant dels acords previs només e s pot 
garantir quan sobrevé la circumstància prevista en l’acord, si 
la seva formalització va observar una sèrie de gara nties. Si els 
centres verifiquen que els acords compleixen les condicions 
requerides legalment, aquests hauran de ser considerats vàlids un 
cop es produeixi la circumstància prevista (la ruptura del projecte 
parental), excepte que mentre els preembrions romanien 
crioconservats hagués tingut lloc un canvi de circumstàncies 
imprevist o raonablement imprevisible en el moment de celebrar-lo.  
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És objectivament anticipable, i per tant no invalidaria l’acord, la 
infertilitat provocada pel pas del temps. No ho és, en canvi, la que 
pot derivar de circumstàncies sobrevingudes com certes malalties 
greus, o els tractaments seguits per tal de fer-hi front.  
 
VUITENA.- Les normes que remeten a la destrucció dels 
preembrions en absència o invalidesa de l’acord pre vi ignoren 
el context particular que envolta la FIVTE. En absència o 
invalidesa de l’acord previ, si una de les parts sol·licita la disposició 
dels preembrions per a implantació després de la ruptura de la 
parella, aquests li han de ser atribuïts. Les normes favorables a la 
implantació operen amb independència que la part sol·licitant sigui 
la dona o l’home, i de la seva contribució genètica als preembrions. 
Els ordenaments només han de satisfer l’interès de l’individu que 
va aportar les seves gàmetes quan, produïda la ruptura, ambdues 
parts pretenen utilitzar els preembrions amb fins d’implantació. En 
cas que ambdues haguessin aportat les pròpies gàmetes, 
prevaldrà l’interès de l’individu infèrtil o amb menys oportunitats per 
tenir un fill genètic en el futur, la qual cosa pren en consideració la 
diferent posició de les dones en aquests conflictes. Si cap de les 
parts pretén utilitzar els preembrions amb fins reproductius, el seu 
destí últim serà la donació a altres parelles o a recerca, el 
manteniment de la crioconservació, o la destrucció. L’opció per una 
regla o una altra dependrà, en últim terme, de l’estatus de l’embrió 
que mantingui cada ordenament.         
 
NOVENA.- Si després de la ruptura del projecte parental e ls 
preembrions s’acaben implantant, no s’establirà la filiació 
entre l’altra part i el nen que pugui néixer, qui h a de poder 
conèixer els seus orígens. Els acords reproductius que les TRA 
fan possibles es basen en la renunciabilitat dels vincles jurídics 
associats tradicionalment a la filiació genètica, com evidencia el 
tractament que rep el donant anònim de gàmetes en la majoria de 
legislacions. Per tal d’evitar que en cas d’implantació en contra de 
la voluntat d’una de les parts que formaven el projecte, el vincle 
genètic amb els preembrions pugui evolucionar cap a un vincle 
jurídic, els ordenaments han de presumir la revocació automàtica 
del consentiment a la filiació. Ara bé, els ordenaments han de 
garantir que el nascut en aquestes circumstàncies podrà conèixer 
els seus orígens.  
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