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Introducció 

La Reproducció Assistida en el camp de la biotecnologia vermella, “red 

biotechnology”, s’ha diversificat i globalitzat en els últims 30 anys en el marc de 

la necessitat de solucionar la infertilitat no tractable entesa com una discapacitat 

o una patologia (Inhorn, et. al., 2008; Jasanoff, 2006). Concretament, Europa és 

el continent amb el nombre més gran de Tècniques de Reproducció Assistida del 

món, reportant un total de 686.271 cicles l’any 2013 considerant el nombre total 

de tècniques utilitzades
1
. 

La importància de les Tècniques de Reproducció Assistida, en endavant TRA, 

des de l’estudi de la Ciència Política rau en el seu abast i influència en les 

societats on es desenvolupa, ramificant-se en àrees molt diferents de la vida 

social; incloent el domini tradicional del parentiu, el matrimoni, la família, la 

religió i la biomedicina (Inhorn, et. al., 2008).  

La resposta pública dels diferents països arreu del món envers aquesta branca de 

la biotecnologia ha posat de manifest una bifurcació conceptual. D’una banda, es 

constata la unitat de pensament entre els Estats alhora de concebre la 

biotecnologia com un producte subjecte a l’economia de mercat. De l’altra, es 

destaca una multiplicitat i divergència d’opcions entre països pel que fa a la 

regulació d’aquests nous avenços tècnics (Jasanoff, 2006).  

La pregunta que plateja aquesta recerca és: 

 Què explica les diferències existents en la regulació de les Tècniques de 

Reproducció Assistida entre països europeus, i per tant en diferents contextos 

nacionals?  

La literatura ha constatat que els problemes públics envers la regulació dels 

aspectes de la biotecnologia s’emmarquen en les diferents tradicions culturals 

que predisposen les societats i els individus a encaixar les seves experiències en 

tipus de discursos específics. Sheila Jasanoff (2006) és una de les autores que 

destaca la cultura política com a eix diferenciador entre nacions en el tractament 

                                                             
1
 The European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and 

Embryology (ESHRE), 2017. 
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de les TRA. En aquest treball, la cultura política d’una societat ha estat definida 

tal i com Almond i Verba ho van fer a “The Civic culture” el 1963. En aquest 

sentit, la cultura política fa referència al conjunt d’orientacions polítiques, 

actituds i sentiments de les persones cap al propi sistema polític (Almond, et. al., 

1963; Eufracio, 2017). D’altra banda, Agnes Blome determina que el 

desenvolupament de creences i valors normatius individuals, és determinant per 

explicar els canvis entre societats pel que fa a la formulació de polítiques 

públiques (Blome, 2016). 

D’altra banda, el canvi en els valors exemplifica la cultura política d’una societat 

i alhora aquests son determinants en la manera com els Estats encaren la 

regulació de la biotecnologia. És per aquest motiu, que per tal de definir aquests 

valors i relacionar-los amb la cultura de cada societat, s’ha posat èmfasi en dues 

dimensions de variació cultural de valors aportades per Ronald Inglehart, Wayne 

E. Baker i Christian Welzel; la dimensió “survival-self expression values” i la 

dimensió “traditional-secular values” (WVS, 2015; Haller, 2002).  

Finalment, les TRA es ramifiquen en àrees molt diferents de la vida social. De 

fet, Marcia C. Inhorn (2008) especifica que les TRA son un producte socio-

tècnic. Concretament, aquestes han incidit en tres àmbits; els rols de gènere 

preestablerts, la flexibilització del concepte tradicional de la família i finalment, 

el desenvolupament dels diferents aspectes del parentiu homosexual. La recerca 

realitzada també aprofundeix en aquesta dimensió d’estudi. 

L’objectiu d’aquest treball consisteix en trobar una resposta empírica i 

qualitativa des de l’estudi de la política comparada a les hipòtesis següents: 

1. La cultura política influeix en la regulació, la desregulació o la tipologia de 

regulació de cada nació respecte la biotecnologia, especialment en les 

Tècniques de Reproducció Assistida. 

2. Els valors d’una societat, representants de la cultura política, expliquen les 

diferències regulatòries i de polítiques públiques de les Tècniques de 

Reproducció Assistida entre les diferents nacions. 

3. A les societats amb predomini de valors post materialistes, és a dir, valors 

d’autoexpressió i valors emancipadors, i amb predomini de valors seculars, 
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l’Estat regula les Tècniques de Reproducció Assistida de manera més 

inclusiva, obrint la possibilitat de desenvolupament a les diferents opcions 

tecnològiques existents. 

4. D’altra banda, a les societats amb predomini de valors materialistes, és a dir, 

valors de supervivència, i amb predomini de valors tradicionals, l’Estat regula 

les Tècniques de Reproducció Assistida de manera més exclusiva, limitant les 

possibilitats de desenvolupament a les diferents opcions tecnològiques 

existents. 

Per tal de contrastar aquestes hipòtesis s’ha concretat l’anàlisi en dos països 

històricament i cultural pròxims entre ells, Espanya i Itàlia, i per tant seguint el 

mètode MSSD (“Most Similar System Design”). Per tal d’evitar una inferència 

incorrecta en els resultats, s’ha incorporat a l’anàlisi un tercer país, Dinamarca, 

que constitueix, segons dades de l’European Society of Human Reproduction 

and Embryology (ESHRE) de 2014, el país amb més cicles iniciats per milió de 

dones entre 15 i 45 anys a Europa
2
. Dinamarca constitueix un país diferent 

geogràficament, cultural i històric a Espanya i Itàlia, els països escollits per a la 

comparació. La introducció d’aquest tercer país permet enfortir els resultats de la 

recerca. 

Per tal d’analitzar la variable dependent s’ha estudiat la trajectòria legislativa i 

les característiques de les legislacions d’ambdós països d’anàlisi, Espanya i 

Itàlia. Posteriorment s’ha fet una comparació legislativa exhaustiva. D’altra 

banda, s’ha analitzat la variable independent seleccionat un total de sis variables 

de l’Enquesta de Valors Europea (“European Values Survey”); tres de les 

variables es corresponen a valors emancipadors, dins el conjunt de valors d’auto 

expressió, en la dimensió de valors “survival vs. self-expression”. D’altra banda, 

dos variables es corresponen a valors tradicionals que s’emmarquen en la 

dimensió de valors “traditional vs. secular-rational”. De la primera dimensió de 

valors, dos variables es corresponen a les actituds envers la igualtat de gènere i 

una a la tolerància cap a la homosexualitat. De la segona dimensió, les dues 

variables es corresponen a valors relacionats amb la religiositat. 

                                                             
2 Treatment frequencies after ART in European countries in 2014; 15 449 cycles/million women 

15-45 years (The European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of 

Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 2018). 
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Marc teòric 

La cultura política de les nacions, el motor de regulació de les TRA 

Què explica les diferències de regulació pública de les TRA a Europa? 

La regulació pública de la biotecnologia vermella o biotecnologia mèdica no és 

uniforme en el conjunt de països europeus. Concretament, les Tècniques de 

Reproducció Assistida, en tant que semiòtiques, es troben vinculades a un 

conjunt de factors socials i condicionades per aspectes ètics i morals que varien 

en funció de les característiques de cada nació. L’interrogant que obra aquestes 

afirmacions és, què explica que els Estats afrontin diversament els avenços 

tecnològics que ofereix la modernitat? 

En primer lloc, John Weber demostra que les societats segueixen diferents 

trajectòries fins i tot aquelles que estan subjectes a les mateixes forces de 

desenvolupament econòmic
3
 a causa de factors com ara l’herència cultural 

(Inglehart, et. al., 2000). També altres acadèmics, destaquen que certs trets 

culturals persisteixen en les societats a través del temps formant una conducta 

política i econòmica determinada (Cit. Putnam, 1993 a Inglehart, et. al., 2000). 

En la mateixa línia, Ronald Inglehart exposa que el canvi cultural és “path 

dependent”
4
, és a dir, l'ampli patrimoni cultural d'una societat deixa una 

empremta de valors
5
 que s’endureix tot i la modernització. Un cop establertes les 

diferències inter-culturals aquestes passen a formar part d'una cultura nacional 

transmesa per institucions educatives i mitjans de comunicació (Inglehart, et. al., 

2000).  

                                                             
3 “There are striking cross-cultural variations in the organization of capitalist production and 

associated managerial ideologies” (Cit., DiMaggio 1994; Guillen 1994 a Inglehart et. al., 2000). 

 
4
 Stein Rokkan va observar analíticament l’Europa contemporània a través de la path dependence 

o herències històriques dels països, és a dir el passat llunyà de cada país, les causes de les seves 

divisions polítiques internes, i finalment va identificar en les diferents modalitats de formació 

dels Estats moderns i dels successius processos de democratització l'origen de les variacions en 

les configuracions actuals dels sistemes polítics europeus (Barrientos del Monte, 2011). 

 
5
 Segons Max Haller, els valors es defineixen com a imatges que actuen com a guies de l’acció 

social i inclouen elements de desig i un componen ètico-moral que diferencia les formes diverses 

de la conducta humana (Haller,  2002). 
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Des d’una visió antropològica alguns autors destaquen les relacions entre la 

societat i la tecnologia, alhora una font i una conseqüència de l'altra (Cit., Ong & 

Collier, 2005, a Inhorn, et. al., 2008). Això vol dir que, les tecnologies, en 

especial les TRA, son productes socio-tècnics en la mesura que són tècniques 

formades per els entorns econòmics, polítics, culturals i morals en què es 

desenvolupen. Així doncs, les tecnologies estan profundament integrades en la 

cultura, íntimament lligades a les relacions de poder i, eventualment, acceptades 

per professionals i receptors potencials només quan es perceben com a raonables 

en un context de relacions socials, normes culturals i sistemes de coneixement 

existents (Inhorn, et. al., 2008). En una línia similar, afirma Agnes Blome (2016) 

que els factors culturals son importants per explicar la variació entre països en el 

desenvolupament de reformes polítiques. És a dir, el canvi en les creences 

normatives individuals, en tant que canvis socials, expliquen les variacions en 

polítiques públiques cap a opcions menys tradicionals. De la mateixa manera, 

una manca de canvi en els valors individuals impedeix les reformes polítiques
6
. 

L’herència cultural, les relacions socials, normes culturals i sistemes de 

coneixement, i els valors o creences normatives individuals, conformen la 

cultura política d’una societat. La cultura política, terme adoptat per primera 

vegada per G.A. Almond i S. Verba, fa referència a les orientacions polítiques, 

actituds cap al sistema polític i cap a les seves diverses parts i les actituds cap al 

rol de la pròpia persona en el sistema. S’entén doncs, que la cultura política 

d’una societat és el sistema polític integrat en els sentiments i avaluacions que li 

confereix la seva pròpia població. D’aquesta manera, les persones es troben 

immerses en un sistema polític en la mateixa mesura en que es socialitzen en rols 

no estrictament polítics i sistemes socials (Almond, et. al., 1963). 

Sheila Jasanoff aproxima la seva teoria del tractament polític de la biotecnologia 

a la cultura política. L’autora determina que aquesta està íntimament relacionada 

amb les diferents vies a través de les quals les nacions trien governar les 

incerteses que necessàriament acompanyen la innovació tecnològica. Així doncs, 

els països responen de manera diferent als canvis que provoquen els avenços en 

                                                             
6
 “The  development  of  normative  beliefs  on  the  individual level  was  able  to  show  that  

societal  changes,  or  a  lack  thereof,  are  important  factors for  policymakers. Policy  change  

is  less  likely  if  changes  in  normative  beliefs  do  not occur.” (Blome, 2016: 493). 
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la biotecnologia en funció dels graus de tolerància pels “monstres” o entitats que 

amenacen el desordre, en la mesura en que creuen les fronteres establertes entre 

allò natural i allò social
7
. Els monstres poden ser encoratjats, permesos o 

prohibits pels governs dels diferents països i la variació en l’acceptació 

d’aquestes noves entitats estan vinculades a la manera com cada nació porta a 

terme acords institucionals per enfrontar-se a la incertesa
8
(Jasanoff, 2006). 

Quins valors defineixen la cultura política d’una nació? 

Ronald Inglehart
9
, Wayne E. Baker i Christian Welzel distingeixen dues 

dimensions principals de la variació cultural en el món; la dimensió “survival-

self expression values” i la dimensió “traditional-secular values” (WVS, 2015; 

Haller, 2002).  

En primer lloc, pel que fa a la primera dimensió de valors de supervivència i 

d’autoexpressió, aquesta s’inclou en un eix principal de variació transcultural de 

valors directament relacionada amb el desenvolupament econòmic (Inglehart, 

2003). Aquesta dimensió permet un doble camí, entre els valors de 
                                                             

7 La regulació de la biotecnologia i concretament en alguns casos l’oposició a aquesta està 

íntimament relacionada a una por irracional a allò nou, en una ignorància pública generalitzada 

en els fets científics (Jasanoff, 2006).  

 
8 Les conclusions a les que Jasanoff arriba amb el seu anàlisi son, d’una banda, l’assumpció del 

risc presa per Estats Units en tant que deixa que els problemes que sorgeixen arrel d’aquesta 

autoregulació del mercat els resolguin als tribunals i d’altra, una més cautelosa regulació, en  

aquest cas representada per Regne Unit i Alemanya, que deixa que la innovació discorri dins un 

marc legislatiu determinat. En els dos últims casos la rendició de comptes és parlamentaria i 

administrativa en el cas del Regne Unit, i legislativa en el cas d’Alemanya. D’una banda, el 

Regne Unit opta per deixar certa ambigüitat en la regulació perquè els experts puguin aprofundir 

en aquest tipus d’innovacions en funció de l’estudi dels casos concrets i, d’altra banda, Alemanya 

prefereix reduir la discrecionalitat administrativa i tecnològica elaborant normes inequívoques i 

directament executables per a regular la innovació.  

Aquestes diferències apareixen en la mesura en que les noves entitats son percebudes de manera 

diferent en funció de cada Estat. En el cas d’Estats Units, per exemple, el risc de la biotecnologia 

es percep com una onada de productes, subjectes al lliure mercat. El Regne Unit, percep la 

biotecnologia com un procés únic i innovador i Alemanya l’enfoca com un programa 

col·laboratiu entre ciència, tecnologia i Estat (Jasanoff, 2006). 

 
9 “Inglehart argues that democratic stability is influenced by a society’s economic structure 

(measured by GNP per capita), social structure (measured by the percentage of the population 

employed in the service sector), and cultural structure. The latter, called “civic culture”, is a 

variable comprised of three indicators: (1) interpersonal trust; (2) life satisfaction; and (3) support 

for revolutionary change (which is negatively correlated with the civic culture)” (Granato, et. al., 

1996: 682).  
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supervivència, que fan referència a la seguretat física i es vinculen a una mirada 

etnocèntrica amb baixos nivells de tolerància i confiança; i els valors 

d’autoexpressió, que es relacionen amb la prioritat que es dona a la protecció 

mediambiental, la tolerància cap als estrangers i homosexuals, la igualtat de 

gènere i finalment, l’augment en la demanda de participació en el procés de 

decisió en la vida econòmica i política (WVS, 2015).  

Entre els valors d’autoexpressió es destaquen els valors emancipadors, que 

representen un subconjunt específic d’importància destacable doncs, combinen 

els valors que fan referència a la llibertat d’elecció i a la igualtat d’oportunitats
10

 

(WVS, 2015). Els valors emancipadors constitueixen la clau del component 

cultural d’un procés més ampli d’apoderament humà (“human choice”)
11

;  un 

procés que apodera les persones per exercir les seves llibertats en el curs de les 

seves accions directament relacionat amb el progrés social (Welzel, et. al., 2003; 

WVS, 2015). 

En segon lloc, quant a la segona dimensió de valors, “traditional-secular”, d’una 

banda, els valors tradicionals fan referència a la importància de la religió, plans 

paternofilials, deferència envers l’autoritat i els valors tradicionals de la família. 

D’altra banda, els valors seculars-racionals tenen preferències oposades als 

valors tradicionals, en la mesura en que les societats amb predomini d’aquest 

conjunt de valors posen menys èmfasi en la religió, els valors tradicionals de la 

família i l’autoritat, és a dir, s’accepten aspectes com el divorci, l'avortament, 

l'eutanàsia i el suïcidi, en alguns casos (WVS, 2015). 

Dels estudis concernents a la cinquena onada de democratització (2008), 

elaborada pel World Values Survey (WVS), es conclou que les societats que 

coincideixen amb altes ràtios de valors seculars-racionals i d'autoexpressió són 

majoritàriament països europeus (WVS, 2015).  

                                                             
10 Aquests valors son els que inclouen les prioritats davant l’estil de vida en llibertat, la igualtat 

de gènere, l’autonomia personal i la veu del poble (WVS, 2015). 

 
11

 (…) socioeconomic development, emancipative cultural change and democratization constitute 

a coherent syndrome of social progress – a syndrome whose common focus has not been 

properly specified by classical modernization theory. We specify this syndrome as ‘human 

development’, arguing that its three components have a common focus on broadening human 

choice (Welzel, et. al., 2003: 1). 
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Aquestes dues dimensions exposades s’analitzaran a partir del programa de 

recerca d'enquestes a gran escala, transnacional i longitudinal sobre valors 

humans bàsics de l’European Values Survey (EVS). Els resultats del creuament 

d’algunes d’aquestes variables amb les variables de països europeus, Itàlia i 

Espanya, permeten analitzar els valors que expliquen l’estructura cultural o 

cultura política de les societats de les quals es fa recerca. Les variables 

utilitzades en apartats posteriors faran referència doncs a les posicions respecte la 

igualtat de gènere, la tolerància envers la homosexualitat i la incidència de la 

religió en l’esfera interpersonal.  

Quines son les condicions socials del tractament polític de les TRA? 

El tractament polític de les TRA està íntegrament relacionat amb els aspectes 

socials i culturals inherents a les societats i no són alienes a les peticions dels 

col·lectius que les integren. D’altra banda, la indústria de la fertilitat no està 

exempta d’un biaix polític en termes de sexualitat i gènere
12

. De fet, el seu 

naixement està relacionat amb polítiques específiques de raça, gènere i sexualitat 

(Smietana, 2018). 

Les TRA en els rols de gènere preestablerts 

Les activistes feministes dels anys setanta es van unir a les lluites per la justícia 

reproductiva amb un discurs del parentiu anti-racista i anti-homofòbic. 

Shulamith Firestone (1970), entre altres, imaginaven que un futur reproductiu a 

través de les TRA alliberaria a les dones de les limitacions imposades per la 

biologia. No obstant això, Firestone va resultar ser una anomalia dins el 

moviment feminista (Stacey, 2016). 

La literatura coincideix en destacar que les TRA tenen el potencial de 

desestabilitzar l'ordre de gènere d’una societat determinada. D’una banda, 

                                                             
12

 “The most crucial issue regarding infertility and infertility policies is access to treatment and 

the fact that it is often limited by availability of treatments, eligibility criteria and state 

funding/reimbursement. Limitations are only justified when they improve safety, efficacy and 

fairness. They are not justified when they create discrimination against life choices, like 

postponing parenthood or being single, against sexual orientation and when they are based on 

ideology- or religion-driven decisions rather than ethics and EBM (evidence based medicine).” 

Ms Monika Bulmańska-Wingett, FE (Policy Audit on Fertility, Analysis of 9 EU countries, 

2017). 
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aquestes tenen aplicacions específiques i diferenciades en els cossos dels homes i 

de les dones, fet que facilita una visió equivocada de la dona com a responsable 

principal dels problemes reproductius (Inhorn, et. al., 2008). Aquest fet, provoca 

com a conseqüència, que es reforci culturalment els anomenats “manaments de 

la maternitat” tradicionals existents en les societats, que han estat combatuts pel 

moviment feminista occidental.  

D’altra banda, en els tractaments de TRA, la fertilitat de les dones és molt 

sensible a l'edat, sovint requereix donació d’òvuls a estadis tardans dels cicles de 

vida reproductius, mentre que la fecunditat dels homes d’edat avançada pot ser 

sovint millorada a través de l'ICSI (Inhorn,  et. al., 2008). El temps que les TRA 

afegeix a la reproducció esdevé un problema de gènere profund, de manera que 

s’atorguen nous poders als homes i crea nous sentiments d'estigma entre les 

dones durant l’envelliment (Cit., Inhorn, 2003, a Inhorn,  et. al., 2008). Billari 

destaca que existeix una associació positiva entre la concepció dels límits socials 

d’edat tardana per tenir fills (quan una persona és massa gran per tenir fills) i la 

disponibilitat de TRA a cada país europeu (el que es diu “social age norm
13

”). 

(Cit. Billari et al. 2011; Präg, et. al., 2017).  

Finalment, la gestació per substitució, una de les tècniques que ha causat més 

problemàtica ètica i moral, i els acords de la subrogació comercial (Brunet, 

2013), ha posat en el punt de mira el debat envers la mercantilització del cos de 

la dona (“Comisión de Estudio de la Fecundación “in vitro” y la Inseminación 

Artificial Humanas”, 1986)
14

. Aquests també han qüestionat els límits de 

                                                             
13

 “The age distribution of women treated with IVF and ICSI varied across countries (…). The 

highest percentages of women aged 40 years or more submitted to IVF aspirations were found in 

Greece, Denmark and Hungary, whereas the highest percentages of women aged <35 years were 

found in Poland, Ukraine and Belarus. For ICSI aspirations, countries with the highest proportion 

of female patients 40 years or more were Greece, Italy and Hungary; those with more female 

patients <35 years old were Albania, Ukraine and Poland”. (The European IVF-monitoring 

Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 

2017). 

 
14

 “Ha sido rechazada la gestación de sustitución por razones éticas al considerarse que hay una 

unidad de valor en la maternidad que en ella no se respeta, y que crea una distorsión 

deshumanizadora. También, porque puede constituirse en una nueva forma de manipulación del 

cuerpo femenino (a la que la situación desfavorable a la mujer del mercado de trabajo puede 

contribuir), inadmisible en una sociedad democrática y justa, que posiblemente desencadenaría 
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l’innominat “dret a la procreació” des de la perspectiva de nombrosos juristes 

(Warnock, 2004). D’aquest debat se’n desprenen dues discussions fonamentals; 

sota quins paràmetres es pot entendre un dret que defensi el “desig a ser pare o 

mare” i la discussió de l’abast del “dret a disposar del propi cos” (Fornt, 2018).  

La flexibilització del model de família i del parentiu 

Generalment, les TRA han fet més plural i dinàmica la noció de parentiu o 

“kinning” (Inhorn, et. al., 2008). És a dir, han conduït a la concepció del parentiu 

com un procés, com a quelcom en construcció, enlloc de considerar-lo un 

concepte donat de forma natural (Inhorn, et. al., 2008). D’aquesta manera, les 

TRA es poden considerar deconstructives introduint ambigüitats i incerteses en 

les relacions de parentiu, deslligant la seva noció central i anul·lant la família 

tradicional introduint un conjunt de formes quasi-, semi-, o pseudo biològiques 

(Inhorn,  et. al., 2008).  

D’altra banda, la maternitat és un concepte de producció essencialment política. 

El discurs polític d’aquest es carrega de gènere, heteronormativitat i classe 

socials i es projecta i es defensa a través de polítiques públiques
15

(López 

Rodríguez, 2017).  Les TRA i la regulació més o menys inclusiva que es fa en 

l’accés públic a aquestes tècniques permet modificar el concepte de “mare”, 

aportant la idea principal de qui pot ser mare i sota quines circumstàncies. 

D’aquesta manera, Präg i Mills (2017) destaquen que el matrimoni és un requisit 

en molts països perquè el procediment de les TRA quedi cobert per l’Estat; 

només 6 de 22 països no ho considera rellevant en la seva legislació. No obstant 

això, la majoria de països cobreixen l’ús a parelles estables. D’altra banda, hi ha 

moltes restriccions en l’ús de les TRA en els casos de dones sense parella. Es 

constata que només 10 de 22 països europeus permeten a dones soles utilitzar les 

TRA. A més a més, només 7 països europeus permeten a lesbianes accedir al 

sistema de cobertura pública (Präg, et. al., 2017). 

 

                                                                                                                                                                                   
un abuso y una comercialización, a todas luces condenables y punibles, (...)” (Congrés dels 

Diputats, 1986).  
15

 Aquest és un procés polític que s’anomena “mothering” (López Rodríguez, 2017). 
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La relació entre les TRA i  la “Revolució queer” 

Finalment, les TRA també qüestionen les nocions tradicionals de paternitat 

heterosexual (Inhorn, et. al., 2008). De fet, la introducció de les TRA ha tingut 

com a objectiu "la reproducció queer” (Spar 2006). A partir del 2000, es constata 

un canvi gradual per al col·lectiu LGBTQ+; les dones lesbianes arreu van optar 

per tenir fills a partir de l’ajuda de la indústria de la fertilitat, especialment a 

través de la donació d’esperma i anys més tard els homes homosexuals van 

començar a incentivar l’IVF i els acord comercials de gestació per substitució 

amb o sense donació d’òvuls. Aquesta progressivitat global en l’ús de les TRA 

va ser potenciada a partir de les Lleis a favor del matrimoni homosexual en 

diferents països que van conduir a la regulació dels drets de parentiu formals per 

aquest col·lectiu i amb ells una nova consciència pel que fa a la procreació com 

una opció vital (Smietana, 2018).   
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Metodologia 

La pregunta inicial de la recerca és la següent: La cultura política d’una nació influeix 

en la regulació que fa l’Estat de les TRA? D’aquesta pregunta, s’han extret quatre 

hipòtesis. La variable dependent (VD) és la regulació de les Tècniques de Reproducció 

Assistida i les variables independents (VI) són: la cultura política, d’una banda, i els 

valors i actituds de dues societats concretes, Espanya i Itàlia, (valors post-materialistes i 

seculars, materialistes i tradicionals), de l’altra. 

Per tal d’analitzar la variable dependent (VD) s’ha estudiat les semblances entre 

Espanya i Itàlia sota els paràmetres històrico-polítics; el règim de benestar social, el 

mercat laboral i el familisme. Seguidament, s’ha posat èmfasi en la història legislativa 

de les TRA en ambdós països a partir d’una exposició cronològica de la legislació. 

Finalment, s’ha analitzat el contingut del marc legislatiu específic. Aquest estudi ha de 

permetre distingir com els dos països subjectes a la recerca son Estats que presenten 

semblances en les seves característiques històriques i polítiques, però mostren un marc i 

tractament legislatiu de les TRA molt diferent amb un abast dispar.  

D’altra banda, pel que fa a l’estudi de les variables independents (VI), per tal de 

distingir els valors i actituds que conformen la cultura política de cada Estat s’ha 

utilitzat el programa de recerca a gran escala, transnacional i longitudinal sobre valors 

humans bàsics proporcionat per l’EVS. Concretament, s’han analitzat les dades 

qualitatives en un període longitudinal de temps des del 1981 fins el 2014. A partir dels 

resultats obtinguts del creuament de variables que es corresponen a valors post 

materialistes i seculars i valors materialistes i tradicionals amb les variables Espanya i 

Itàlia, s’ha pogut donar resposta a la pregunta següent: Existeixen diferències en la 

cultura política entre Espanya i Itàlia que justifiquin la variació en el contingut i tipus de 

regulació entre els dos Estats? A continuació, la següent taula mostra la relació entre les 

dimensions de valors i les variables utilitzades per dur a terme l’anàlisi. 
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EUROPEAN VALUES SURVEY 

Valors “survival vs. self-expression” Valors “traditional vs. secular-rational” 

 Actituds envers les diferències de 

gènere  

 Les dones poden ser mares soles 

 Els nens en edat preescolar 
pateixen quan la mare és una dona 

treballadora   

 Escassetat de llocs de treball: Els 

homes tenen més dret a tenir una 

feina que les dones  

 Tolerància cap a la homosexualitat  

 No m’agradaria tenir de veïns 

persones homosexuals  

 Religiositat  

 Importància de la religió a la vida  

 L’Església dóna resposta: als 

problemes de la vida familiar  

 

FIGURA 1 

Finalment, el disseny de recerca utilitzat és el que Lijphart anomena mètode 

comparatiu; és a dir, l’ús d’un nombre de casos reduït, per tal de fer recerca a partir d’un 

anàlisi qualitatiu i en detall dels països a analitzar. És important puntualitzar que la 

selecció de pocs casos ha permès que la recerca tingui un nivell mitjà d’abstracció. 

Finalment, el disseny de la recerca comparatiu ha estat el sistema de disseny més similar 

o “Most Similar System Design”. Aquest es basa en comparar els resultats en un 

conjunt de països posant el focus d’atenció en aquells que son diferents (Landman, 

Todd, et. al., 2000), és a dir, observar les diferències de la variable dependent, la 

regulació, en els dos casos; Espanya i Itàlia.  
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Exposició i discussió de la variable dependent 

Característiques històrico-polítiques d’Espanya i Itàlia 

Espanya i Itàlia responen a un mateix model conservador d’Estat del Benestar i 

també a un mercat laboral similar desenvolupat a finals de la dècada del 1990; un 

marcat laboral post industrial (Estévez-Abe, 2016; Esping-Andersen, 1993). Així 

mateix, ambdós països també representen exemples de incorporació tardana als 

processos de secularització europeus; tant Espanya com Itàlia segueixen 

mantenint una forta influència de l’Església Catòlica Romana en diversos àmbits 

des de la “policy-making” fins als comportaments individuals (Iimpicciatore, et. 

al., 2012). D’altra banda, Margarita Estévez-Abe (2016) 
16

 distingeix Itàlia i 

Espanya com a països eminentment familistes
17

 i conservadors pel que fa a 

valors. Tot i així, Itàlia presenta una més intensa vinculació al model familista 

(León, 2014); mentre Espanya ha impulsat polítiques enfocades a crear nous 

programes familiars, com ara la modificació recent en els permisos per 

maternitat i paternitat
18

, Itàlia obté menys resultats en la traducció a l’escena 

legislativa de les demandes dels grups subjectes als nous riscos socials
19

. 

La regulació de les TRA a Europa 

Actualment no es disposa de legislació comunitària pels Estats membres de la 

UE en matèria de TRA. D’altra banda, l’ESHERE, European Society of Human 

Reproduction and Embryology, ha constatat en un document de posicionament 

                                                             
16

 Concepte que fa referència a l’adopció de polítiques per part dels Estats enfocades a la 

protecció de l’home treballador deixant de banda la institució de la família com un subjecte amb 

necessitat de protecció per part de l’Estat (Estévez-Abe, 2016).  

 
17

 Entre els països de l’Europa Continental (Àustria, Alemanya i Països  Baixos), es 

comparteixen certes característiques del familisme, tot i que s’han contrarestat a partir de xarxes 

de seguretat social que han fet front als NSR  (New Social Riscs) adoptant polítiques familiars i 

assistencials. D’altra banda, a Itàlia i Espanya no s’han pogut realitzar aquests canvis i segueixen 

essent països eminentment familistes (Estévez-Abe, 2016). 

 
18 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 
19

 “In the last two decades, however, and following a ‘catching up’ course, Spain has created new 

family programmes and expanded existing ones. Meanwhile, the picture for Italy during the years 

preceding the crisis is more of a ‘frozen landscape” (León, 2014; 1). 
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de la Directiva europea 2004/23/EC, el novembre de 2007, que tots els països de 

la Unió Europea tenen actualment legislació pròpia pel que fa a les TRA 

(ESHERE, 2007).  

Europa és el continent on hi ha una regulació legal més àmplia de TRA. Präg i 

Mills consideren que existeix una llarga trajectòria de interferència 

governamental en el terreny de la reproducció en aquest continent, a diferencia 

d’altres on existeix un ús de les TRA regulat a partir de directrius voluntàries i 

no de Lleis (Japó, India, EUA) (Präg, et. al., 2017). Espanya i Itàlia regulen les 

TRA a partir de dues Lleis principals promulgades el 2006 i el 2004 

respectivament, amb un abast desigual.  

La regulació de les TRA a Espanya 

Introducció a la història legislativa 

La Llei sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida 14/2006, de 26 de 

maig, actualment vigent a Espanya té el seu precedent en la Llei 35/1988, de 22 

de novembre sobre Tècniques de Reproducció Assistida. Aquesta primera 

legislació, que afrontava la realitat del sorgiment de noves tècniques de 

reproducció, es va elaborar a partir dels estudis en el si de la “Comissió Especial 

d’Estudi de la Fecundació “in vitro” i la Inseminació Artificial Humanes” 

constituïda el 29 de maig de  1985. El debat parlamentari pel que fa a les TRA es 

va iniciar però, el 5 de maig de 1987 a través d’un Informe
20

 presentat pel Grup 

Parlamentari Socialista en el període corresponent a la III legislatura de la 

democràcia (1986-1989) que va donar lloc a la primera Llei espanyola de TRA 

(Fornt, 2018). 

Abans de l’aprovació de la Llei actual es van dictaminar sis reals decrets 

concernents a l’àmbit de les TRA entre els quals destaca el real decret 413/1996, 

de 1 de març, por el que se establecen los Requisitos para la Homologación de 

centros y servicios relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida. De 

la mateixa manera, també el Ple del Congrés va rebutjar algunes propostes 

legislatives, com la proposició de Llei defensada per Izquierda Unida (IU), per 

                                                             
20 Anomenat “Informe Palacios” 
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permetre la investigació amb finalitats terapèutiques sobre els embrions sobrants 

de la Reproducció Assistida (La Vanguardia, 2002).  

D’altra banda, l’agost del 2003, el Ministeri de Sanitat sota el govern del Partit 

Popular va presentar un projecte de Llei pel qual es modificava la Llei 35/1988, 

de 22 de novembre, sobre Tècniques de Reproducció Assistida. Aquest projecte 

tenia la intenció d’obrir la porta a la investigació amb cèl·lules mare 

embrionàries, però limitant dràsticament el nombre d’embrions sobrants. Aquest 

fet limitava segons grups parlamentaris, entre ells el Grup Parlamentari 

Socialista, la investigació científica amb futurs embrions sobrants. Finalment, va 

ser aprovada amb modificacions tot i que posteriorment va ser derogada per la 

Llei 14/2006 impulsada per el Partit Socialista des del Govern a la legislatura 

següent (Congreso de los Diputados, 2003). 

Així doncs, l’actual Llei 14/2006, sobre Tècniques de Reproducció Humana 

Assistida, va sorgir d’un projecte de Llei presentat pel Govern Socialista el 6 de 

maig de 2005, el qual va concloure aprovada amb modificacions l’11 de maig 

del 2006 (Congreso de los Diputados, 2005).  

Amb posterioritat a la Llei 14/2006, es destaquen 5 reals decrets més, 

concernents a la regulació de la donació de material genètic i la regulació de la 

Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida.  

Tot i la prematura regulació de les TRA a Espanya, els conflictes al voltant 

d’aquestes no han estat sempre al marge dels tribunals. La Direcció General de 

Registres i del Notariat (DGRN) el 2009, en motiu de la denegació del Registre 

Civil consular de determinar la filiació de menors nascuts per mitjà de pactes de 

gestació per substitució a l’estranger, ha hagut d’assumir tasques de regulació 

per solucionar aquests casos, que han arribat a l’àmbit judicial assentant 

jurisprudència fins i tot al Tribunal Suprem. 

El debat de les TRA també ha sorgit en Assemblees Legislatives de les 

Comunitats Autònomes per exemple, a Madrid (2016)
21

 o Catalunya (2017)
22

. 

                                                             
21 Assemblea de Madrid,  Publicación BOAM núm. 49, 10-03-16 
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D’altra banda, el juny del 2017 es troba la més recent activitat parlamentària pel 

que fa a les TRA. El grup Parlamentari de Ciutadans al Congrés va presentar una 

proposició de Llei (122/000117), reguladora del dret a la gestació per 

subrogació, rebutjada per gairebé tots els partits amb representació, la qual no va 

prosperar.   

Particularitats de la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre Tècniques de Reproducció 

Humana Assistida 

La Llei 14/2006, permet a totes les dones majors de 18 anys amb plena capacitat 

d’obrar a accedir a les TRA amb previ consentiment escrit a la seva utilització de 

forma lliure, conscient i expressa. Aquest consentiment, ha de ser informat i els 

criteris passen per obviar l’estat civil i la orientació sexual de la dona que 

accedeix a les tècniques, exceptuant el cas de les dones casades que precisen del 

consentiment del marit (art. 6). D’aquesta manera, es requereix per a les parelles 

homosexuals els mateixos requisits que per a les parelles heterosexuals i  s’obre 

la porta a la possibilitat de la filiació homosexual i la doble maternitat 

(Zurriaráin, 2011). A Espanya, es permet l’ús de material genètic d’un donant i 

per tant d’una tercera part (art. 5). No obstant això, l’elecció del donant serà 

sempre realitzat per l’equip mèdic que aplica la tècnica preservant les condicions 

d’anonimat de la donació (art. 6).  

No existeix una edat màxima per al tractament a la Llei 14/2006. D’aquesta 

manera, s’admet la maternitat tardana o “àvies-mares” (Zurriaráin, 2011).  Les 

clíniques espanyoles segueixen les recomanacions que realitza la Societat 

Espanyola de la Fertilitat, que aconsella posar el límit d’edat per ser mare als 50 

anys. D’altra banda, els metges, tenen la potestat d’informar a la dona dels riscos 

eventuals que implica la maternitat a una edat clínicament inadequada per a la 

mateixa dona durant el tractament i l’embaràs, com per a la seva descendència 

(art. 6). En tot cas, les clíniques sotmeses al sistema de salut pública no permeten 

l’accés a dones més grans de 40 anys per la poca probabilitat d’èxit en la 

fecundació. A més a més, l’edat de les usuàries d’aquestes tècniques es troba 

                                                                                                                                                                                   
22 Generalitat de Catalunya 2017 permet la baixa per paternitat/maternitat quan s’ha accedit a 

aquesta pràctica (Govern Junts pel sí)  



 

18 

 

entre els 30 i el 39 anys (aproximadament tres de cada quatre pacients) 

(Zurriaráin, 2011).   

Pel que fa a la identitat dels donants, la Llei estableix la prohibició de conèixer la 

identitat d’aquests exceptuant que la revelació sigui indispensable per evitar un 

perill cert per a la vida o la salut del fill o quan procedeixi d’acord amb les Lleis 

processals penals (art. 5). 

Les TRA permeses per la Llei 14/2006 són la Inseminació artificial, incloent la 

Fecundació artificial post mortem en els 12 mesos següents a la mort del marit de 

la dona amb accés a les TRA (art. 9), la Fecundació in Vitro i injecció 

intracitoplasmàtica d'espermatozoides amb gàmetes propis o de donant i amb 

transferència de preembrions i la Transferència intratubàrica de gàmetes. També 

estan permesos procediments diagnòstics (Annexos Llei 14/2006). Cal destacar 

que es prohibeix la gestació per substitució (art. 10), tot i que no s’estableix cap 

tipus de penalització per al seu ús o desenvolupament.  

No s’especifica a la Llei la cobertura pública a la que està sotmesa la pràctica de 

les TRA. D’altra banda, cal destacar que la Llei preveu el desenvolupament d’un 

Registre d’activitats dels centres de reproducció assistida, ja previst amb 

anterioritat a la Llei 35/1988 que haurà de ser públic (art. 22). Finalment, la 

Sociedad Española de la Fertilidad en España ha calculat un total de 166.712 

cicles de reproducció (IA i IVF) l’any 2015. 
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 La regulació de les TRA a Itàlia 

Introducció a la història legislativa 

La primera Llei italiana en referència a les Tècniques de Reproducció Assistida 

va ser promulgada el 10 de febrer de 2004; aquesta és la Llei 40/2004, Norme in 

materia di procreazione medicalmente assistita. Prèviament, no havia existit 

debat parlamentari en referència a aquesta temàtica. La legislació pel que fa 

referència a les TRA, sorgeix amb ànim d’establir un conjunt de límits a l’ús 

d’aquestes tècniques que ja es trobaven en funcionament encara que no 

regulades. El text de la Llei de 2004, es caracteritza per donar poques directrius 

generals per la conducta d’aquestes tècniques. D’altra banda, es considera un text 

restrictiu, és a dir, caracteritzat per una llista detallada de limitacions, les quals 

atempten a la professionalitat mèdica (Fineschi, et. al., 2005).  

En motiu de la Llei 40/2004 es van desenvolupar el 21 juliol de 2004, unes 

mesures ministerials, “ministerial guidelines” o “linee guida”, nomenades 

específicament pel Ministeri de Sanitat per mitjà de decret (Berti, 2015). 

Aquestes mesures obligaven a tots els centres autoritzats a seguir unes 

instruccions tècniques per al personal mèdic; unes guies, subjectes a la seva 

actualització cada tres anys, que cobreixen les tècniques compreses en els 

articles 4, 6, 12 i 14 de la Llei 40/2004 (Fineschi, et. al., 2005). El 1998 però, ja 

es va dur a terme un codi ètic en l’àmbit de la medicina que dedicava un article 

als problemes ocasionats per la reproducció assistida. Aquest codi va servir per 

suplir les instruccions que hauria d’haver donat una legislació inexistent. 

El 2005, un any més tard a l’aprovació de la Llei, aquesta es va sotmetre a la 

Cort Constitucional amb ànim de ser declarada inconstitucional. La Cort però, va 

rebutjar la seva inconstitucionalitat per unanimitat. Paral·lelament, els dies 12 i 

13 de juny es va celebrar un referèndum a tot Itàlia que va declarar-se fallit per 

manca de participació (Faralli, 2018). Més tard, l’any 2009, la Cort 

Constitucional va declarar inconstitucional parts de la Llei, com ara l’article 14, 

per induir a danys a la salut de la dona que accedeix a les tècniques que 

comporten l’estimulació ovàrica. 
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La resta de tribunals italians tampoc han estat exempts de participar en les 

diverses problemàtiques que originen les TRA. D’una banda, les intervencions 

jurisprudencials per re-dissenyar de manera significativa parts de la Llei han 

constituït un exemple de reescriptura jurisprudencial d’un text normatiu (Faralli, 

2018). D’altra banda, els tribunals han hagut de fer front a casos de paternitat a 

través de les TRA, nens nascuts per inseminació post mortem, i gestació per 

substitució (Fineschi, et. al., 2005).  

Per tot l’exposat, la jurisprudència administrativa ha anul·lat per extralimitació 

amb efectes erga omnes, les directrius ministerials que s’havien realitzat el 2004, 

obligant al Ministeri de Sanitat a dictar l’11 d’abril de 2008 unes noves mesures 

(Berti, 2015). 

  Particularitats de les TRA a la Llei 40/2004, de 10 de febrer de 2004, Norme in 

materia di procreazione medicalmente assistita 

La Llei 40/2004 manifesta que la procreació assistida no és un mètode 

procreador alternatiu al natural sinó l’últim recurs terapèutic contra l’esterilitat 

(Zurriaráin, 2011). Aquesta, permet l’accés de les TRA a parelles de diferent 

sexe i edat, casades o unides en edat fèrtil sota consentiment informat (art. 5 i 6). 

Aquest accés es troba limitat a casos d’impossibilitat d’eliminar els impediments 

per procrear, i, només en casos d’infertilitat inexplicada documentats per 

procediments mèdics o en casos d’infertilitat per causa determinada i certificada 

per un acte mèdic (art. 4). El tipus de reproducció a la qual es pot accedir per 

Llei és la reproducció homòloga, de manera que la paternitat legal es correspon 

amb la biològica (Zurriaráin, Roberto G., 2011). 

El text, exclou de les TRA a les dones solteres, vídues, parelles homosexuals i 

dones d’edats avançades. Es prohibeix la criopreservació d’embrions, la 

reproducció artificial heteròloga, la fecundació post mortem i l’accés de persones 

amb malalties genètiques amb risc de transmissió. També es prohibeix la recerca 

científica d’embrions i l’ús del diagnòstic genètic preimplantacional per tal 

d’evitar tenir un nounat amb una malaltia genètica (Fineschi, Vittorio, et. al., 

2005). Finalment, també es prohibeix la gestació per substitució (art. 12). 

Malgrat l’exposat a la Llei, la Cort Constitucional admet el 2015 la possibilitat 
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d’accedir a la reproducció assistida a les parelles fèrtils amb malalties genètiques 

(accés limitat per la Llei només a parelles amb infertilitat o esterilitat) i en segon 

lloc, la selecció d’embrions en el cas de patir greus malalties transmissibles, és a 

dir patologies que es troben entre els criteris per avortar. També els tribunals han 

acabat reconsiderant la prohibició expressa de la fecundació heteròloga. La Cort 

Constitucional, de fet, en Sentència de 8 de juny de 2014 núm. 162, ha declarat 

inconstitucional el precepte de la llei de 2004 concernent a la prohibició de la 

fecundació heteròloga, seguint les línies plantejades per la jurisprudència del 

TDH i els preceptes del CEDH (Berti, Giovanni, 2015). 

El Ministeri de la Salut ha establert el Fons per a les Tècniques de Reproducció 

Assistida que es distribueix entre les regions i províncies autònomes de Trento i 

Bolzano sobre la base de certs criteris (art. 18). D’altra banda, l’assignació que 

es preveu per Llei és de 6,8 milions d’euros a partir de l’any 2004. 
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Legislació comparada 

L’anàlisi de les regulacions respectives de cada Estat
23

 condueix a considerar, 

d’acord amb la distinció de models que fa Sheila Jasanoff, el següent. Itàlia és un 

Estat que regula les TRA majoritàriament a través dels tribunals i per tant presenta 

una major assumpció del risc; presenta una regulació restrictiva i escassa i per tant 

els tribunals ordinaris i la Cort Constitucional s’han vist obligats a regular 

casuísticament les TRA i les problemàtiques que ocasionen. D’altra banda, Espanya 

presenta una regulació més desenvolupada i més cautelosa, i per tant deixa que la 

innovació discorri dins d’un marc legislatiu determinat. En aquest país, però els 

tribunals no s’han eximit totalment de resoldre certes problemàtiques ocasionades 

per les TRA, per exemple, en casos de gestació per substitució.  

Tanmateix, aquesta recerca conclou que Itàlia presenta moltes més limitacions pel 

que fa al tipus de tècniques permeses i l’accés inclusiu a aquestes. D’una banda, la 

llei prohibeix la reproducció heteròloga, la fecundació “post mortem”, l’accés a les 

TRA a persones amb malalties genètiques, la selecció d’embrions en cas de patir 

malalties transmissibles i altres tècniques que han hagut de permetre’s pels tribunals 

o tractar-se casuísticament. D’altra banda, limita l’accés a les dones soles i les 

parelles homosexuals, centrant l’accés només a parelles de diferent sexe i d’edats 

determinades per causes d’infertilitat o esterilitat.  

Espanya, d’altra banda, només prohibeix la tècnica de la gestació per substitució i no 

limita l’accés a cap col·lectiu específic. A la seva legislació es preveu l’accés lliure a 

les TRA per qualsevol persona sota uns paràmetres desenvolupats a la mateixa llei 

14/2006. Així doncs, es constata que Espanya presenta una regulació molt més 

inclusiva i oberta a les diferents opcions tecnològiques existents que no pas Itàlia.  

Una vegada establertes les diferències en la regulació, es procedeix a analitzar els 

valors de cada societat per tal de valorar si la diferència regulatòria coincideix amb 

una variació en els valors des d’una dimensió cultural. 

 

  

                                                             
23 Veure figura 2 a annexos comparació legislativa llei 40/2004 (Itàlia) i 14/2006 (Espanya). 
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Anàlisi de resultats de la variable independent 

En primer lloc, d’acord amb la literatura aportada, es destaca que Espanya i Itàlia son 

Estats amb un règim de benestar conservador, un mercat laboral post industrial i 

familistes. Aquests Estats presenten característiques diferents al conjunt de països de 

l’Europa Continental, entre els que s’inclou Dinamarca, que gaudeix d’un procés de 

secularització i d’un desenvolupament econòmic anteriors a Espanya i Itàlia. 

Tanmateix, en el dos països analitzats amb característiques similars s’observa com 

Espanya es presenta amb una societat de valors majoritàriament d’autoexpressió i 

emancipadors de manera més evident que Itàlia. 

D’una banda, Espanya es situa en una posició intermèdia entre els tres països 

estudiats en referència a les dues dimensions de valors; de supervivència vs. 

d’autoexpressió i tradicionals vs. seculars. D’altra banda, Itàlia es presenta a l’extrem 

més materialista i tradicional i Dinamarca a l’extrem més post-materialista i secular.   

Així mateix, pel que fa a la dimensió “survival vs. self-expression values”, i en 

referència als valors respecte la igualtat de gènere, s’han analitzat els resultats de 

creuar tres variables concretes de l’EVS amb la variable “països”; “Les dones poden 

ser mares soles” (Figura 3), “Els nens en edat preescolar pateixen quan la mare és 

una dona treballadora” (Figura 4) i “Els homes tenen més dret a tenir una feina que 

les dones” (Figura 5). S’han extret les següents dades que es poden resumir amb la 

primera i la segona variable analitzades. Pel que fa a la primera (Figura 3), a Espanya 

només un 24% desaprova que les dones puguin ser mares soles respecte un 50% dels 

casos a Itàlia. Dinamarca, d’altra banda, ho desaprova en un 23% dels casos; un valor 

que en aquest cas s’aproxima a l’obtingut per Espanya. D’altra banda, Espanya 

aprova en un 61% dels casos que les dones puguin ser mares soles davant d’un 34% 

en cas d’Itàlia i un 66% en cas de Dinamarca. Aquests resultats, mostren com 

Espanya i Dinamarca s’assimilen en quant a valors d’auto-expressió, pel que fa a la 

igualtat de gènere, mentre que Itàlia presenta una posició més allunyada en aquesta 

categoria de valors.  

Pel que fa a la variable “Els nens en edat preescolar pateixen quan la mare és una 

dona treballadora” (Figura 4), a Espanya un 11% de població enquestada es mostra 

molt d’acord amb l’afirmació de que els nens pateixen quan la mare treballa, mentre 
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que un 38% es posiciona en desacord. En el cas d’Itàlia un 17% es mostra molt 

d’acord i un 20% en desacord respecte l’afirmació que els nens en edat preescolar 

pateixen quan la mare treballa. Finalment, a Dinamarca un 4% de la població 

enquestada es mostra molt d’acord amb l’afirmació esmentada davant d’un 48% que 

es mostra en desacord. En aquest últim cas, es pot distingir una diferència 

significativa entre Itàlia i Espanya en percentatge de persones que es mostren en 

desacord amb l’afirmació presentada. Alhora ambdós països tenen una posició molt 

allunyada de Dinamarca quan es fixa l’atenció en el percentatge de persones 

enquestades que es mostren molt d’acord en que els nens pateixen quan la mare 

treballa (un 11% i un 17% en contrast amb un 4%).  

D’altra banda, pel que fa a la variable que s’ha emprat per representar el valor de la 

tolerància envers la homosexualitat (Figura 6), en aquest cas, també Itàlia i Espanya 

representen nivells semblants de tolerància i es distingeixen de Dinamarca. Itàlia 

presenta un 30% de ciutadans enquestats que no els hi agradaria tenir de veïns 

persones homosexuals, enfront d’un 21% a Espanya i un  escàs 8%  a Dinamarca. 

Finalment, pel que fa a la dimensió “traditional vs. secular values”, representada a 

partir de valors de religiositat, en aquest cas, també Espanya es situa en una posició 

central i Itàlia i Dinamarca en els dos extrems. Per extreure aquests resultats s’han 

analitzat dues variables: “importància de la religió a la vida” (Figura 7) i “l’Església 

dona resposta als problemes de la vida familiar” (Figura 8) per tal de destacar el 

nivell de percepció de la religió entre la població de cada Estat. Pel que fa a la 

primera variable (Figura 7), un 39% d’italians enquestats consideren que la religió és 

bastant important a la vida, mentre que només un 27% dels espanyols ho consideren 

així. En aquest cas, Dinamarca no es troba tan allunyada dels valors que presenten 

les societats dels altres dos Estats, tot i que el percentatge segueix essent 

substancialment més baix, presentant un 21% a favor de que la religió és bastant 

important a la vida de les persones.  

Per tot l’exposat, es considera que a Espanya i a Itàlia es presenten nivells similars de 

valors post-materialistes i seculars, respecte a altres Estats europeus com ara 

Dinamarca. No obstant, això mostren nivells força diferents entre ells; la societat 

italiana és més materialista i tradicional i l’espanyola és més post-materialista i 

secular.  
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Conclusions 

Aquest treball ha tingut com a objectiu analitzar què explica les diferències existents 

en la regulació de les Tècniques de Reproducció Assistida entre països europeus, 

concretament a Itàlia i a Espanya. En termes generals, es pot concloure que s’han 

pogut refutar totes les hipòtesis plantejades. 

En primer lloc, en aquest estudi s’ha constatat que les TRA son semiòtiques, en tant 

que es vinculen a factors socials i estan condicionades per aspectes ètics i morals, i 

per tant varien en funció de les característiques de cada nació. Així doncs, els factors 

culturals son importants per explicar la variació entre països en el desenvolupament 

de les TRA. La recerca ha presentat com a eix vertebrador de les diferències en la 

regulació la cultura política, representada en els valors preeminents en cada societat. 

Sheila Jasanoff afirma que la cultura política està relacionada amb les vies a través 

de les quals les nacions trien governar les incerteses que acompanyen la innovació 

tecnològica.  

Per a concretar l’estudi dels valors que representen la cultura política, s’ha analitzat 

dues dimensions principals de la variació cultural en el món; la dimensió de valors de 

supervivència envers els valors d’autoexpressió i la dimensió de valors tradicionals 

envers els valors seculars; distinció aportada per Inglehart, Baker i Welzel. Aquestes 

dimensions s’han exemplificat en cinc variables extretes de l’enquesta de valors 

europea (EVS).  

La anàlisi empírica realitzada ha refutat les hipòtesis 1 i 2, doncs s’ha constatat que 

la diferència existent en la cultura política d’Espanya i d’Itàlia coincideix amb la 

diferència de regulacions entre ambdós Estats. D’altra banda, l’estudi en profunditat 

de les legislacions d’ambdós països també ha permès, juntament amb els resultats pel 

que fa als valors d’ambdues societats, refutar les hipòtesis 3 i 4. En aquest sentit, 

Espanya presenta una legislació més inclusiva i oberta a les opcions existents de 

TRA i alhora és l’Estat amb una societat més post-materialista i secular. D’altra 

banda, Itàlia té una legislació menys inclusiva i més limitadora de les opcions 

existents i alhora és l’Estat amb una societat més materialista i tradicional.  



 

26 

 

En futures línies de recerca, pot ésser d’especial interès estudiar l’existència d’una 

relació causal positiva entre l’evolució de la legislació de TRA als Estats analitzats i 

la variació paral·lela dels valors post-materialistes i seculars de les societats 

respectives. En segon lloc, també seria interessant analitzar les dinàmiques de la 

competició electoral com un factor important en l’explicació del perquè els Estats 

estableixen a l’agenda política el debat de les TRA a  les seves cambres 

representatives. En tercer lloc, també es considera que pot ésser un estudi d’interès 

dotar d’una perspectiva més global els resultats obtinguts en aquesta recerca i 

analitzar el discurs polític construït de les TRA a Europa tenint en compte que 

aquestes tècniques s’han tractat com una eina per revertir la infertilitat estructural 

dels països europeus. En quart lloc, les TRA també condicionen les diferències de 

gènere i el tractament del concepte de la família. Així doncs, també caldria per tal de 

complementar la recerca, definir el concepte de maternitat entès pels diferents països 

i com aquests elaboren un discurs polític al voltant d’aquest. Així mateix, aquest 

estudi també contribuiria a entendre les repercussions socials que tenen les TRA de 

manera més concreta.  
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Annexos 

 

Comparació legislativa per a l’anàlisi de la variable dependent 

Figura 2 

 

 

 ESPANYA, 

Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre 

Tècniques de Reproducció Humana 

Assistida 

 

ITÀLIA,  

Llei 40/2004, de 10 de febrer de 2004, 

Norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita 

 

Usuaris/es 

de les TRA 

Articles 5 i 6: Articles 4, 5 i 6: 

 Dones majors de 18 anys. 

 Plena capacitat d’obrar. 

 Amb independència d’ estat civil 

i orientació sexual. 

 Parelles de diferent sexe i edat, 

casades o unides en edat fèrtil. 

 

 Consentiment informat. 

 En el cas de dona casada es 

precisa consentiment del marit. 

 Consentiment informat 

 Qualsevol cas. 

 

 

 Només en casos d’impossibilitat 

d’eliminar els impediments per 

procrear, i només en casos 

d’infertilitat inexplicada 

documentats per procediment 

mèdic o en casos d’infertilitat per 

causa determinada i certificada per 

un acte mèdic (causes d’infertilitat 

o esterilitat) 

Límits a 

l’aplicació 

de les TRA  

Article 6 i 10: Articles 4, 5 i 12: 

 Es prohibeix: 

o  la gestació per substitució.  

o Prohibició de conèixer la 

identitat dels donants en la 

fecundació heteròloga a no 

ser que la revelació sigui 

indispensable per evitar un 

perill cert per la vida o la 

salut del fill o quan 

procedeixi d’acord a les 

Lleis processals penal. 

 

 Es prohibeix: 

o la gestació per substitució 

(art. 12). 

o la fecundació “post-mortem” 

(art. 5 i 12). 

o la reproducció artificial 

heteròloga (art. 4.3). 
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 No existeix un límit d’edat màxima 

pel tractament.  

o Els metges però, hauran 

d’informar a la dona dels 

riscos que implica una 

maternitat a una edat 

clínicament inadequada per 

ella, durant el tractament i 

l’embaràs, com per a la seva 

descendència (art. 6) 

 

 S’exclouen les dones amb edats 

avançades.  

 

 

Penalització Article 5: Article 12: 

 S’estableixen sancions a l’article 27 

de la Llei per a les infraccions 

establertes a l’article 26. 

 Es sanciona l’ús de gàmetes (òvuls i 

esperma) fora de la parella, la seva 

comercialització o l’ús de “mares de 

lloguer” amb multes de 300.000 a 
600.000 euros i penes de 3 mesos a 3 

anys de presó.  

 

 

Taules per a l’anàlisi de la variable independent 

1. Variables creuades; valors “survival vs. self-expression” i 

“emancipative values”  

Actituds respecte les diferències de gènere: 

Figura 3 

Les dones poden ser mares soles * Països 

(%) 

 

Les dones poden ser mares soles Itàlia Espanya Dinamarca Total 

Ho desaproven 50 24 23 31 

Ho aproven 34 61 66 53 

Depèn 21 16 11 17 

Total 100 100 100 100 

FIGURA 3: Font: European Values Survey (EVS), Integrated values surveys 1981-2014 
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Proves del xi-quadrat. Estadístic Valor df Sig. Asint. (2-cues) 

xi-quadrat de Pearson 1444.84 4 .000 

Raó de semblança 1462.44 4 .000 

Asociació Lineal-by-Lineal 21.00 1 .000 

N de casos vàlids 18691   

Figura 4 

 

Els nens en edat preescolar pateixen quan 

la mare és una dona treballadora * Països 

(%) 

 

 

Els nens en edat preescolar pateixen quan la 

mare és una dona treballadora   

Itàlia Espanya Dinamarca Total 

Molt d’acord 17 11 4 

 

12 

D’acord 61 39 14 41 

En desacord 20 38 48 34 

Fermament en desacord 2 11 33 13 

Total 100 100 100 100 

FIGURA 4: Font: European Values Survey (EVS), Integrated values surveys 1981-2014 

Proves del xi-quadrat. Estadístic Valor df Sig. Asint. (2-cues) 

Xi-quadrat de Pearson 3500.43 6 
 

6 .000 

Raó de Semblança 3696.98 6 .000 

Asociació Lineal-by-Lineal 683.15 1 .000 

N de casos vàlids 13666   
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Figura 5 

 

Escassetat de llocs de treball: Els homes tenen més 

dret a tenir una feina que les dones * Països (%) 

 

Escassetat de llocs de treball: Els homes tenen més dret 

a tenir una feina que les dones 

Itàlia Espanya Dinamarca Total 

D’acord 30 23 6 22 

En desacord 56 66 91 69 

Cap 14 11 3 10 

Total 100 100 100 100 

FIGURA 5: Font: European Values Survey (EVS), Integrated values surveys 1981-2014 

Proves del xi-quadrat. Estadístic Valor df Sig. Asint. (2-cues) 

Xi-quadrat de Pearson 1223.98 4 .000 

Raó de Semblança 1408.37 4 .000 

Asociació Lineal-by-Lineal 54.65 1 .000 

N de casos vàlids 14158   

 

Actituds respecte la homosexualitat: 

Figura 6 

 

No m’agradaria tenir de veïns persones homosexuals * 

Països (%) 

 

No m’agradaria tenir de veïns persones homosexuals Itàlia Espanya Dinamarca Total 

No anomenat 70 79 92 79 

Anomena 30 21 8 21 

Total 100 100 100 100 

FIGURA 6: Font: European Values Survey (EVS), Integrated values surveys 1981-2014 
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Proves del xi-quadrat.Estadístic 
Valor df 

Sig. Asint. (2-

cues) 

Xi-quadrat de Pearson 577.02 2 .000 

Raó de Semblança 634.33  
 

2 .000 

Asociació Lineal-by-Lineal 110.14 1 .000 

N de casos vàlids 14053   

 

2.  Variables creuades; valors “tradicional vs. secular” 

 

Actituds envers la religiositat: 

Figura 7 

 

Importància de la religió a la vida * Països  (%) 

 

Importància de la religió a la vida Itàlia Espanya Dinamarca Total 

Molt important 32 19 8 21 

Bastant important 39 27 21 30 

No gaire important 20 29 44 29 

Gens important 9 25 26 19 

Total 100 100 100 100 

FIGURA 7: Font: European Values Survey (EVS), Integrated values surveys 1981-2014 

Proves del xi-quadrat. Estadístic Valor df Sig. Asint. (2-cues) 

xi-quadrat de Pearson 1756.83 6 .000 

Raó de semblança 1832.06 6 .000 

Asociació Lineal-by-Lineal 57.01 1 .000 

N de casos vàlids 14306   
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Figura 8 

L’Església dona resposta: als 

problemes de la vida familiar * Països 

(%) 

 

L’Església dóna resposta: als problemes 

de la vida familiar 

Itàlia Espanya Dinamarca Total 

No 54 61 85 64 

Sí 46 39 15 36 

Total 100 100 100 100 

FIGURA 8: Font: European Values Survey (EVS), Integrated values surveys 1981-2014 

Proves del xi-quadrat.Estadístic Valor df Sig. Asint. (2-cues) 

Xi-quadrat de Pearson 1052.01 2 .000 

Raó de Semblança 1146.98 2 .000 

Asociació Lineal-by-Lineal 442.32 1 .000 

N de casos vàlids 16399   

3. Dades de natalitat i cicles de TRA per països 

Figura 9 

 Itàlia Espanya Dinamarca 

Naixements totals per mes 

2017 

Font: Eurostat     

458.151   391.265  61.397  

 

Índex de fertilitat (número 

de naixements per dona) 

2017 

Font: The World Bank 

1.3 1.3 1.8 

Número de tractaments 

IVF, ICSI, FER, PGD, 

ED, IVM, FOR L’ANY 

109 275 68 896 16 167 
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2014 

Font: ESHERE, 2018 

Número de cicles de TRA 

per milió de dones entre 

15 i 45 anys 

Font: ESHERE, 2018 

No hi ha dades 6173 15 449 

 

 

 

 

 

 


