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MARIA GARCIA FERRO, secretaria-interventora do concello da PONTENOVA (Lugo).CERTIFICO: Que o concello Pleno, na súa sesión ordinaria celebrada en data 26 de setembro
de 2013, coa asistencia dos once concelleiros/as que de dereito integran a Corporación,
acadou, entre outros, o seguinte ACORDO:
..6.- MOCIONS:

Dáse lectura ao manifesto presentado polo grupo municipal do P.S. de G- P.S.O.E a favor da
legalización e regulación da xestión subrogada en España, que se somete á consideración do
pleno desta Corporación da que o seu texto é como segue:

O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA GALEGO a través da súa voceira D"
Isabel Couto Gonzólez en base d lexislación vi.rente, presente a seguinte
MAMFESTO A FAVOR DA LEGALITACIÓN E REGUIACIÓN DA XESTACIÓN ST]BROGADA EN
ESPAÑA

Apoinnos unha INICIATIVA LEXISLATM POPUI-AR para que todas as técnicas de reprodución
asistída teñan o mesmo tratamento na nosa normativa
A xesfación subrogada, tamén coñecida conlo .restación por substitución ou maternidade subrogada,
é unha técnica de reprodución asistida na que, ademais dos futuros pais, participa wtha ntuller que
.resta o enúrión. Este ntétotlo de reprodución é a solución para aquelas persoas que teñen
problenras físic'os ou de saúde que lles intpiclen -trcsfor.

No noso país a.restación subrogada é ilegal ou, ntellor dito, alegal. A Lei I4/2006, de 26 de
maio, de Técnicas de Reprodución Huntana Asistida establece no seu artigo l0 que "o contrato polo
que se conveña a .restación, con ou sen prezo, a cargo dunha muller que renuncia á filiación
materna afavor do contratante ou terceiro é nulo de pleno dereito".
Como en outras ocasións, a lei choca contra a realidade e a necesidade da sociedade; se estd
negando a deÍerminadas persocts que ansían ser pais e/ou nais,e non poden selo de maneira natural, a

posibilidade de ter fillos
Por oufra parte, se estui i,{rínxíndo o princípío de igualdadc establecido tur ttosa Carta Magna: ao
igual que outros procedementos de reprodución humana asistída, como a insenúnación aftificial ou
afecundación in vitro, a xestación por substitución da resposta a aqueles que necesitan axuda para
reproducírse. Sen embargorfronte a quen carecen de óvulos ou espernta, ou de ambos, e reciben axuda
paru enxendrar o etnbrión que os converterá en pais/nruis, nos encontrarrros cott outras persoas que
carecen dun útero ,ro gue xeÍar ese entbrün e que se ven abocados a vivír sen dcscettdencin: A TECNICA
LLESDAASOLUCION, PERO A LEI SE A NEGA.
Que, conto .ra di.remo.s, esta ¡trohilticirhr e.r¡tresa vcti ett corúro tla reuliclude e u nec'asidude

dutiltct grut parÍe da societlude, t¡ dctttr¡stret o Jeito dc que iso ttott Jbi ribicc puru quc ntoitt¡t¡.s
es¡tctñois alc'cutaltrem a ¡taternidudr'/tttutarnidade nrcdiuule a aplicacirin det .restaciótt subrog,eulct

ctt'utlindo a ¡taíses nos que tlita técnica no só cstti pennifitla satón que é .ra al¡4o ltabitual, cuno é o
cu.so tle tliJ'erentes esÍados tla Estulos Unítlos c, nos últiutos cutos, India. Sen cmbar¡4o, esto vía sri
est(i oberta pora ac1ueles quc g,oi.eu dc uuhct situu<'irin que lles pcnrtite c(iotttor o alto (usla da
técnic'u fora das ttosas frtnttciras, o que nos levu tle uot,o cí itulese.rada tlisc'rintittut'ititt, esta ve: por
tttoÍivos ecutóttticos e socio-talturais.

Duruúe anos, Es¡taña re<'ibiu oos rrctlos
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('(r,r(i(tr(iu dc iso. Sa ulitnu quc .\()tt .tu tnoiÍct:¡ cts ¡rurclltts lrclentsc.ructis c¡ut, chagurun art noso ¡xtís
cuttltu itts<'ri<'iótt lc nctcc¡nento tlos scus .fillos tto Rc.ristnt Civil cs¡tuñol dul¡4ún Consuleulo da
EEUU, rntde ¡t nt(st,to lns¡titul ittscril¡a uos n(u()s cotrto .fillos dos ¡tctis itttc'nt'it¡tteti.s c tttnt da
.\cslutrlc. Sctt cmlxtr¡4tt, a ulunnet vhou t'tuulo.foi uulru purcllu dc ¡¡cn's u quc i,ttctttou ittscriltir uo
sau .fillo ttctcitlo ¡xtr .rcslucititt subxtg,tula ett Culilontiu (' o (ncur!4udo dtt Rc.ristn¡ Civil espctñtil
tt(ll(ntse u itts<'ribir cu¡ lrcbé curn .fillo destu purt'llu, crecuulo así unhct situut'ión de desampant do
nt(n()r, que se vc ncgeulo du stíu.filicu'itht e tlu súu truciutulitladc
Puru evitur aste tipu tle situctt'irins, a lttstruciótt da 5 de outubru dc 2010 tlu Dirar'<'itiu
Xarul dos Rc.rH/r¿r.r e o Notoriutlo clei.rou .tetr (utÍido eJe<tivo u prohibicitht du -restctt'ión subrogtula
uo u,,úcnrplur u ittscriciótt tto Re.ristro Civil dc trctu)s e nenas .froito desta téctico sentprc quc o
¡trux'cdcnrcttto sc levtn ct utlto tttut ¡tctís ,to que ('slut regulo¿o, quc utlc dos ¡tuis se.ra espuñtil e que
c.risÍu utilru rexilut'ititt .rudiciol que garanto, cntre outros aspectos, os dcrcitos tla muller .\esÍunte,
velando así polo interese superior do menor, contido nonnativantente na Convención sobre Dereitos
del Neno de 20 de novembro de 1989, adoptada por Naciones Unidas e rafíficada por España o 30 de
novembro de 1990. Entre outros dereitos, esta Convención inclúee os do menor a ter os ntesntos pais
en todos os países ee a ter unha nacionalidade
A xestncíón subrogadafoí pois legalizada defacto en España e, tanto para evilar a desigualdade
entre españois como para garantir a seguridade xurídica das partes interviníentes neste típo de
contratos, ha de ser deftnítívamente incluída na nosa norm/üiva como unha técnica de reprúución
asisüda mtüs, que é, en definiliva" do que se trata.

A nosa prcposición dc Izí de XeÍacün Subrogada garanta a potección dc túos os comüenfes, que
han de pañícipar no procedcmeüo de maneira plenamenle informada übre e voluntaria- Se garanta así a
liberdade persml de acceder á palernidadclmalentidade e, en consecuenciq aos distittfos múelas dc
família que cordormnn tut nosa sociedndc: parellas homosexuais e hderosexuais, homes solos e incluso
mulleres solas que o necesilen podenún acceder a esta técníca para ver cumprido su desexo de ser pais/ruis.
Se trata, en definítiva, dunha ,rorma que -utilízando conceptos empregados polo Triburul
Consftfucional na súa Sentenz! de 6 de novembro de 2012 que avala o mafrímonio entre persoas do
mesmo sexo- regula e garanla dereüos, no desnafuralizp as ínsfitucións e é froifo da inferyretación
evolutíva da Consñtución e da sún acomoda ó realídade da vida modemn como mdio para asegurar a

súa propin relevancín e lexífimídadc.
Por

tdo

isq rns swrunnos á Comisün Promotara dcsü Iniciatiw lzxíslaliva Popular apoiando

formalmenfe en Plcno a proposicün dc l-ei dc Xestacün Subrogada-"

Intervén o Sr.Alcalde que sobre este tema non hai ningún tipo de regulación e están a favor
porque hai xente que tron pode ter nenos.

O voceiro do PP di que co criterio da concelleira do PP apoian o manifesto porque é unha
opción es está aí podendo utilizar quen a queira.

A voceira do BNG apoia a moción e di que estas premisas se poderían utilizar

para a lei do

aborto.

Intervén o Alcalde que di que este é outro tema que non se está a debater.
Exposta a anterior rnoción e non habendo intervencións, sornete a moción a votación ordinaria
e prodúcese o resultado seguinte:

o Votos favorables á aprobación da moción, once, dos concelleiros/as do grupo
municipal do PS de G-PSOE, do PP e do BNG
o Votos en contra. nin-eún.o Abstencións. ningún.Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de prestar aprobación á transcrita
proposta en todos os seus extremos e nos seus propios termos.-"
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PARA QUE CONSTE salvo do previsto no afiigo 206 do ROF aprobado polo Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, no senso de que concorda co borrador da acta que non foi
sometida ao pleno para a súa aprobación, asino a presente certificación, de orde e co visto e
prace do señor alcalde, na Pontenova a vinte e sete de setembro de dous mil trece.-

Asdo.: Darí

pos Conde
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