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En Santiago de Compostela, a 8 de marzo de 2021 

 

As mulleres con acceso á información política e social, integradas ou non en organizacións 

feministas, asistimos impotentes a unha enorme regresión nos nosos dereitos.  

Contemplamos con estupor como os nosos representantes políticos colaboran no branqueamento e 

normalización da explotación do corpo das mulleres empobrecidas, tratado eufemisticamente como 

traballo sexual ou xenerosidade reprodutiva.  

Como pretenden outorgar carta de legalidade á vulneración dos nosos espazos de protección fronte 

á violencia sexual ou ao reparto das nosas exiguas cotas de participación, con colectivos alleos á 

nosa realidade, polo mero feito de autoidentificarse como suxeitos de dereito das medidas 

destinadas a paliar a desigualdade estrutural cara ás mulleres. 

Vemos como, ao igual que sucedeu xa noutros países e, de manter a axenda política xa avanzada por 

parte de un dos socios do executivo, Podemos, tamén sucederá no noso país, as mulleres son 

expulsadas das categorías femininas que requiren esforzo físico por aqueles que nacen cunha 

innegable vantaxe física e que poden superar as nosas marcas sen dificultade pola simple pertenza 

ao sexo masculino, desdebuxado legalmente a través da autoatribución de identidades de xénero. 

Esta ameaza  cérnese sobre o deporte ou o ingreso nos corpos e forzas de seguridade, bombeiros ou 

outros servizos que requiran unha valoración de méritos atléticos para o seu ingreso.  

E asistimos a todo este quebranto coa rabia e a impotencia de quen se sabe inerme. Carecemos de 

armas para combater a desinformación intencionada da cidadanía sobre os abusos legais que se 

veñen cometendo e as súas consecuencias. Carecemos de armas para combatelos, xa que son dous 

dos Poderes do Estado os principais valedores destas medidas e as armas que deberían erguerse 

para defender os nosos dereitos estanse levantando contra nós. 

É por iso que, ante o valo construído polos nosos representantes para non escoitar as nosas razóns, 

ante o descrédito orquestado polos mesmos para desautorizar os nosos argumentos, ante a 

incapacidade para facer valer os dereitos que a Constitución nos garante, a Plataforma do 

Feminismo Radical de Galicia, e todos os asinantes deste documento, dirixímonos a Vd, coa 

esperanza de que, sensible á nosa demanda, promova cantos recursos procedan ante os órganos 

xurisdiccionais competentes e desautorice as accións ou omisións que as nosas administracións 

públicas cometeron e das que a continuación damos conta. 

Asimesmo, pregamos que vele pola constitucionalidade das propostas lexislativas anunciadas e que 

implicarían un afondamento aínda meirande no que xa é unha grave vulneración dos nosos dereitos. 
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RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A LEI 17/2020, DE 22 DE DECEMBRO, DE 
MODIFICACIÓN DA LEI 5/2008, DO DEREITO DAS MULLERES A ERRADICAR A VIOLENCIA MACHISTA 

Exposición de motivos: 

A Constitución Española de 1.978 dedica a sección 1ª, do capítulo II, do seu Título I aos dereitos 
fundamentais e liberdades públicas. 

Así, no primeiro parágrafo do artigo 10, refírese ao respecto á lei e aos dereitos dos demais como 
fundamento da orde política e da paz social. 

Expoñemos a continuación unha grave vulneración deste principio e de outros dos dereitos 
fundamentais recoñecidos na nosa carta magna no contido que, a través da Lei 17/2020 de 22 de 
decembro, introduce ou modifica o texto da Lei 5/2008, do dereito das mulleres a erradicar a 
violencia machista, aprobado polo Parlament de Catalunya e que entrou en vigor o 13 de xaneiro de 
2021. 

 Primeiro: obxecto da lei. 

Segundo se establece no terceiro parágrafo do preámbulo da Lei 5/2008: 

“A finalidade da presente lei é establecer os mecanismos para contribuír á erradicación da 
violencia machista que sofren as mulleres e recoñecer e avanzar nas garantías ao respecto 
do dereito básico das mulleres a vivir sen ningunha manifestación desta violencia”. 

Ao tempo, os parágrafos décimo e décimo primeiro do mesmo preámbulo establecen: 

“As violencias exercidas contra as mulleres teñen sido denominadas con diferentes termos: 
violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril ou violencia de xénero, entre outros. En 
todos os casos a terminoloxía indica que se trata dun fenómeno con características 
diferentes de outras formas de violencia. É unha violencia que sofren as mulleres polo 
mero feito de selo, no marco dunhas relacións de poder desiguais entre mulleres e homes. 
A presente lei recoñece o carácter específico e diferenciado desta violencia e tamén a 
necesidade de afondar nos dereitos das mulleres para incluír as necesidades que teñen no 
espazo social. 

A Lei emprega a expresión violencia machista porque o machismo é o concepto que de xeito 
máis xeral define as condutas de dominio, control e abuso de poder dos homes sobre as 
mulleres e que, ao tempo, impuxeron un modelo de masculinidade que aínda é valorado por 
unha parte da sociedade como superior. A violencia contra as mulleres é a expresión máis 
grave e devastadora desta cultura, que non só destrúe vidas, senón que impide o 
desenvolvemento dos dereitos, da igualdade de oportunidades y das liberdades das 
mulleres. Por elo o dereito non pode tratar este problema social dende unha perspectiva 
falsamente neutral, senón que os instrumentos legais deben recoñecer esta realidade para 
eliminar a desigualdade social que xera. Para conseguir a igualdade material e non provocar 
unha dobre discriminación, debe partirse das desigualdades sociais existentes.” 

Preámbulo que non foi modificado pola Lei 17/2020. 

 Segundo: suxeito de aplicación das medidas establecidas na Lei 17/2020 e, polo tanto, na 
Lei 5/2008. 

O parágrafo sétimo do preámbulo da lei 17/2020, reza como segue a continuación; 
“Toda a normativa que se mencionou vese reflectida, en maior ou menor medida, na 
presente lei, que ten a vocación de ampliar, reforzar e actualizar a Lei 5/2008, así como 
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protexer os dereitos das mulleres transxénero e cisxénero e das persoas non binarias, coa 
fin de respectar a diversidade de xénero”. 

Asimesmo, o artigo 70 da Lei 5/2008, antes da reforma introducida pola lei 17/2020 
presentaba a seguinte redacción: 

“Artigo 70. Transexualidade. 
1. Todas as medidas e o recoñecemento de dereitos que esta lei sinala deben respectar a 
diversidade transexual. 
2. As transexuais que sofren violencia machista equiparanse ás mulleres que sufriron esta 
violencia, a efectos dos dereitos establecidos por esta lei, sempre e cando se lles teña 
diagnosticado disforia de sexo, acreditada mediante informe médico ou psicolóxico 
elaborado por unha persoa profesional colexiada, ou se teñan tratado médicamente durante 
alomenos dous anos para acomodar as súas características físicas ás que corresponden ao 
sexo reclamado, acreditado por un informe médico elaborado por persoa colexiada baixo 
cuxa dirección se efectuara o tratamento. 

Este artigo foi substituído pola nova redacción introducida pola Lei 17/2020, quedando 
como segue: 

“Artigo 70. Mulleres transxénero e diversidade de xénero. 
1. Todas as medidas e recoñecemento de dereitos que a presente lei sinala deben 

respectar a diversidade de xénero. 
2. As mulleres transxénero que non teñen a mención de xénero rexistrada como muller 

na documentación oficial equipáranse, aos efectos da presente lei, ás demais mulleres 
que sufriron violencia machista na medida que se recoñecen como mulleres” 

 Asimesmo, resultan abondosas as mencións á identidade de xénero como fonte de opresión 
das potenciais vítimas ás que se refire a lei. 

Dado que o novo texto introducido na Lei modifica o suxeito de aplicación da mesma e esta reforma 

afecta directamente ás vítimas que teñen que ver protexidos os seus dereitos nela, analizamos as 

novidades introducidas: 

- O preámbulo, aínda vixente, da Lei 5/2008 define a violencia machista como a que “sofren 
as mulleres polo mero feito de selo, no marco dunhas relacións de poder desiguais entre 
mulleres e homes”. Non obstante, no preámbulo da Lei 17/2020 identifica como suxeito de 
aplicación da mesma ás “mulleres transxénero e cisxénero e persoas non binarias, coa fin 
de respectar a diversidade de xénero”, todo elo, a pesar de establecer no preámbulo da 
referida Lei 5/2008 que “recoñece o carácter específico e diferenciado desta violencia”. 

Así pois, nun intento de entender a nova definición do suxeito ao que se refire, acudimos ao 
Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a 
muller e a violencia doméstica, asinado por España en Estambul o 11 de maio de  2011 e 
incorporado ao noso ordenamento coa súa publicación no BOE de 6 de xuño de 2014. 

No artigo 3 do mesmo, titulado “Definicións”, establece no seu parágrafo c) o seguinte: 
“c) Por xénero entenderanse os papeis, comportamentos, actividades e atribucións 
socialmente construídos que unha sociedade concreta considera propios de mulleres ou 
de homes”. 

- Dado que os conceptos “muller transxénero” “muller cisxénero” e “persoa non binaria” 
non aparecen definidos no noso ordenamento estatal ou no ámbito lexislativo da 
comunidade catalá, acudimos a fontes non xurídicas para entender cal era o novo suxeito de 
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aplicación da Lei que regula o dereito das mulleres a erradicar a violencia machista. Así, 
encontramos as seguintes definicións na web divulgativa https://es.wikipedia.org: 

o Xénero non binario aplícase ás persoas que non se autoperciben como varón nin 
como muller e que poden identificarse con un terceiro xénero ou ningún (non 
especifica a súa pertenza a un sexo concreto). 

o O termo transxénero fai referencia ás persoas cuxa identidade de xénero ou 
expresión de xénero non corresponde co sexo que se lles asignou ao nacer (a 
identificación biolóxica de si se é home ou muller segundo o fenotipo sexual) e non 
se someteu a operacións de cambio de sexo ou tratamentos hormonais (é dicir, non 
é transexual). 

Relaciónase con termos como:  

cross-dressing, que é o emprego de prendas asignadas socialmente ao sexo oposto 
que non involucra un propósito específico (atribuído por algúns autores á chamada 
autoxinefilia). 

travestismo que implica identificarse coa indumentaria socialmente asignada ao 
sexo oposto. 

drag, auxiliar dramático no que se representan personaxes paródicos ou burlescos 
do sexo oposto, con fins primordialmente histriónicos.  

o Cisxénero é un neoloxismo que define aos individuos cuxa identidade de xénero 
coincide co seu fenotipo sexual, diferenciándoos, por oposición, dos individuos 
transxénero. 

- Entendemos pois, que o novo suxeito de aplicación de la Lei que regula o dereito das 
mulleres a erradicar a violencia machista pode ser calquera que así o manifeste. É dicir, 
mulleres biolóxicas que actúan segundo os papeis, comportamentos, actividades e 
atribucións socialmente construídos para as mulleres pola sociedade na que viven (xénero 
feminino); persoas de sexo masculino que se identifican coas referidas atribucións asociadas 
ás mulleres (xénero feminino),  aqueles outros sexualmente homes ou mulleres que non se 
identifiquen coas atribucións correspondentes aos homes, nin coas correspondentes ás 
mulleres (Xénero non binario); e calquera home que diga autopercibirse como unha muller, 
aínda que a súa bioloxía diga o contrario, a súa socialización tamén e a súa documentación 
tampouco respalde esa afirmación.  

- A pesar de que, como xa expuxemos, a Lei 5/2008 “recoñece o carácter específico e 
diferenciado desta violencia”, o novo texto legal define como suxeito de aplicación 
potencialmente a calquera, co cal non se darían as condicións que dan lugar á violencia de 
xénero, polo que acudimos á definición da mesma recollida no noso ordenamento.  

Así, o Real Decreto Lei 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urxentes para o 
desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, establece na súa 
exposición de motivos, sección II,  o seguinte: 

“A violencia contra as mulleres é a manifestación máis cruel da desigualdade e as relacións 
de poder dos homes sobre as mulleres. Trátase dunha violencia de natureza estrutural que 
se dirixe contra a muller polo mesmo feito de selo. Esta violencia menoscaba o desfrute dos 
seus dereitos humanos e liberdades fundamentais e é un obstáculo para a plena realización 
da igualdade entre mulleres e homes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Travestismo#Cross-dressing
https://es.wikipedia.org/wiki/Travestismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Drag_queen#Drag
https://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://es.wikipedia.org/wiki/Burlesque
https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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Así o recoñecen os organismos internacionais como a Organización das Nacións Unidas, o 
Consello de Europa e a Unión Europea en distintos instrumentos xurídicos ratificados por 
España. A Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller (Resolución 48/104, 
de 20 de decembro de 1993) adoptada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas define a 
violencia contra a muller como todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo 
feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou 
psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación 
arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada. 

A Constitución Española recoñece no seu artigo 14 a igualdade ante la lei, sen que 
poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 
opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. E o artigo 15 
recoñece o dereito á vida e á integridade física e moral, sen que, en ningún caso, ninguén 
poida ser sometido a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes. Pola súa 
parte o artigo 9.2 establece a obriga dos poderes públicos de promover as condicións para 
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e 
efectivas; e remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude”. 

- Tamén podemos atopar na Recomendación Rec (2002) 5 (UE) do Comité de Ministros aos 
Estados membros sobre a protección da muller contra a violencia, adoptada polo Comité de 
Ministros do 30 de abril de 2002, na 794º reunión dos delegados ministeriais o texto que 
segue: 

“Constatado que, a violencia cara a muller é o resultado do desequilibrio de poder entre o 
hore e a muller e que está desembocando nunha grave discriminación do sexo feminino, 
tanto na sociedade como na familia; ...  

Comprobando con preocupación que as mulleres a miúdo están suxeitas a unha 
discriminación múltiple baseada no seu sexo e orixe, inclusive como vítimas de prácticas 
tradicionais ou consuetudinarias incompatibles cos seus dereitos humanos e liberdades 
fundamentais;...”  

Atribuíndo así, a violencia sobre a muller á súa realidade sexual, non ás manifestacións dos 
seus roles de xénero ou á súa identificación cos mesmos, tratándose dunha violencia 
específica por razón de pertenza ao sexo feminino. 

Así pois, parece probado que este tipo de violencia específica e diferenciada á que se refire 
la Lei 5/2008, está baseada na materialidade sexual da muller, que a distingue do home e é a 
fonte da discriminación e violencia á que se refire a Lei, non na identificación que calquera 
suxeito poida ter con uns ou outros roles ou identificación de xénero. 

Por suposto, todo individuo debe poder manifestar con total liberdade a súa personalidade, 
baseada ou non en roles socialmente aceptados como normativos, e ese dereito debe gozar 
da conseguinte protección legal, pero non debemos confundir as diferentes ameazas que se 
ciernen sobre individuos con circunstancias de vulnerabilidade diferentes. 

Cometer ese error pode crear novas situacións de vulnerabilidade, revitimizando ás vítimas 
que o mesmo instrumento legal pretendía protexer. 
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Vulneracións constitucionais: 

¿De que xeito, pois, esta “ampliación” do suxeito ao que se refire a Lei pode vulnerar os dereitos 

das mulleres vítimas de violencia de xénero? 

 

 Artigo 10 da Constitución Española:  

“A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre 
desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son 
fundamento da orde política e da paz social...” 

Unha norma que pretende asegurar o exercicio de certos dereitos dunha parte da poboación 
non pode supoñer a vulneración dos dereitos de outra parte da poboación, tal como se 
desprende este artigo. 

Así, pretendendo dotar dunha nova ferramenta lexislativa a un colectivo obxecto de 
violencias ou opresións diferentes á que é obxecto da lei 5/2008, crea unha situación de 
desamparo nas mulleres que precisan deste instrumento e que, como apuntan as 
estatísticas son un número importante de cidadás.  

 

 Artigo 14 da Constitución Española: 

“Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por 
razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión o calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social”. 

É precisamente a defensa deste dereito o obxecto da lei 5/2008, no que se refire á igualdade 
por razón de sexo, establecendo medidas que castiguen de maneira singular a vulneración 
do mesmo. 

Confundir os termos sexo e xénero, impide combater as discriminacións e violencias 
xurdidas da pertenza ao sexo feminino.  

Para poder combater eficazmente un delito é imprescindible establecer de maneira 
inequívoca as motivacións e o suxeito obxecto do mesmo, do contrario, ningún dos 
instrumentos creados para facerlles fronte terán a máis mínima eficacia. 

 

 Artigo 15 da Constitución Española: 

“Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que, en ningún caso, poidan 
ser sometidos a tortura nin penas ou tratos inhumanos ou degradantes...” 

As situacións de violencia ás que se enfrontan as mulleres protexidas pola lei 5/2008 poñen 
en perigo as súas vidas e a súa integridade física e moral, protexidas ambas por este artigo. 

Tal como a propia lei 5/2008 establece no seu preámbulo “é unha violencia que sofren as 
mulleres polo mero feito de selo, no marco dunhas relacións de poder desiguais entre 
mulleres e homes”. Así, é un elemento imprescindible para que se dean as condicións de 
aplicación desta lei que o vitimario sexa un home e a vítima unha muller. 
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Non obstante, no caso de que un vitimario, no momento de aplicárselle o agravante de 
violencia de xénero, decida autoidentificarse como muller para eludir dito agravante, este, 
seguindo o establecido no novo texto legal no seu artigo 70, non ten que demostrar nada, 
sendo suficiente a súa manifestación de identificarse con dito xénero.  

Así pois, non só se produciría a elusión do suxeito de parte da súa responsabilidade, senón 
que a vítima tampouco poderá ser protexida pola Lei 5/2008 e os instrumentos aprobados 
na mesma, xa que do recoñecemento da identidade feminina do vitimario tamén se 
desprende a conseguinte imposibilidade de aplicar as medidas de respaldo á vítima 
establecidas na Lei 5/2008 por non darse as condicións imprescindibles para elo, a violencia 
dun home sobre unha muller. 

Deste xeito, a vítima verá vulnerado o seu dereito á protección da súa vida e da súa 
integridade física e moral a través do instrumento legal creado a tal efecto. 

 

 Artigo 17 da Constitución Española: 

“Toda persoa ten dereito á liberdade e á seguridade...” 

Calquera reforma lexislativa que poña en perigo a seguridade dunha vítima de violencia de 
xénero é de facto inconstitucional. 

Continuando co suposto anterior, a mesma vítima se verá privada da seguridade que a Lei 
concibida para protexela debería brindarlle. 

Pero non é o único caso no que se podan crear situacións de vulnerabilidade, dado que 
calquera persoa sexualmente masculina que se autoidentifique como muller y teña sido 
obxecto dunha agresión por parte dun home, pode solicitar o acceso aos espazos nos que as 
mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos son auxiliados de maneira temporal 
hasta que dispoñan de fortaleza e medios para reencauzar as súas vidas. 

Dada a imposibilidade de diferenciar a fraude , xa que a propia Lei elimina calquera tipo de 
garantía ao respecto, esta pode ser unha porta de acceso para depredadores sexuais ou 
agresores que se valan desta circunstancia para acceder a espazos seguros nos que viven 
mulleres vulnerables, sen que os axentes sociais que  xestionan estes espazos poidan 
impedirllo sen incumprir a Lei. 

Esta situación é dobremente comprometida para os traballadores sociais que pretendan 
impedir situacións de abuso do sistema por parte de impostores, xa que, se o impostor 
denuncia esa situación como vítima, seríalle aplicada a Lei 11/2014, de 10 de outubro, para 
garantir os dereitos de lesbianas, gais, bisexuais, transxénero e intersexuais e para 
erradicar a homofobia, a bifobia e a transfobia, aprobada igualmente polo Parlament  de 
Catalunya, que establece no seu artigo 30, “Inversión da carga de proba” que 
“...corresponde á parte demandada, ou a quen se impute a situación discriminatoria, a 
aportación dunha xustificación obxectiva e razoable, suficientemente probada, das medidas 
adoptadas e da súa proporcionalidade” e, de non poder demostrar a fraude, que non precisa 
de probas materiais para acreditar ningunha identificación de xénero, se enfrontarían ás 
sancións tipificadas no seu artigo 35 que consistirían en: 

a) Multa por unha contía equivalente ao importe do indicador de renda de suficiencia de 
Cataluña correspondente a un período de entre tres meses e un día e sete meses. 
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b) Prohibición de recibir axudas ou subvenciones públicas por un período dun ano, como 
máximo. 
c) Prohibición de contratar coa Administración da Generalitat, os seus organismos 
autónomos e os seus entes públicos por un período dun ano, como máximo. 

Ante esta situación, resulta pouco probable que o persoal de servizos sociais, asesoría legal 
ou auxilio sanitario poidan realizar o seu traballo sen a perenne ameaza de seren 
denunciados. 

 

 Artigo 18 da Constitución Española: 

“Garántese o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe...” 
Das situacións antes mencionadas, despréndese o incumprimento de diferentes dereitos 
constitucionais, entre os que estaría tamén o recollido neste artigo, véndose obrigadas as 
vítimas de agresións sexuais  a compartir espazos seguros con persoas sexualmente 
masculinas autoidentificadas do xénero feminino, revitimizando e traumatizando aínda máis 
a estas vítimas. 

 

Asimesmo, todos estes dereitos deben ser obxecto de protección nunha lei que versa sobre esta 
materia, tal como indica a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembre, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero no seu artigo 17, “Garantía dos dereitos das vítimas “que 
establece no seu punto 2. que “A información, a asistencia social integral e a asistencia xurídica ás 
vítimas da violencia de xénero, nos termos regulados neste capítulo, contribúen a facer reais e 
efectivos os seus dereitos constitucionais á integridade física e moral, á liberdade e seguridade e á 
igualdade e non discriminación por razón de sexo. 

Solicitude: 

Acudimos a Vd para que, no exercicio das competencias que lle son propias, recoñecidas na Lei 
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo e na Constitución Española, e coa dilixencia 
precisa para evitar os danos que esta lei poida provocar, promova ante o Tribunal Constitucional os 
recursos precisos contra a mesma, contando para elo coas aportacións que o seu homólogo na 
Comunitat de Catalunya poida realizar en virtude do establecido na Lei 36/1985, de 6 de novembro, 
pola que se regulan as relacións entre a Institución do Defensor del Pueblo e as figuras similares 
nas distintas Comunidades Autónomas. 

 

Fontes legais: 

 Constitución Española de 1.978 
 Lei 17/2020 de 22 de decembro, de modificación da Lei 5/2008, do dereito das mulleres a 

erradicar a violencia machista (Parlament Catalunya) 
 Lei 5/2008, do dereito das mulleres a erradicar a violencia machista (Parlament Catalunya) 
 Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e 

a violencia doméstica, asinado por España en Estambul o 11 de maio de  2011 e publicado 
no BOE de 6 de xuño de 2014. 

 Real Decreto Lei 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento do 
Pacto de Estado contra a violencia de xénero 
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 Resolución 48/104, de 20 de decembro de 1993, adoptada pola Asamblea Xeral de Nacións 
Unidas 

 Recomendación Rec (2002) 5 (UE) do Comité de Ministros aos Estados membros sobre a 
protección da muller contra a violencia, adoptada polo Comité de Ministros do 30 de abril de 
2002, na 794º reunión dos delegados ministeriais 

 Lei 11/2014, de 10 de outubro, para garantir os dereitos de lesbianas, gais, bisexuais, 
transxénero e intersexuais e para erradicar a homofobia, a bifobia e a transfobia (Parlament 
Catalunya) 

 Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero 

 Lei Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo 
 Lei 36/1985, de 6 de novembro, pola que se regulan as relacións entre a Institución do 

Defensor del Pueblo e as figuras similares nas distintas Comunidades Autónomas 
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RECURSO DE AMPARO CONTRA A INTRODUCIÓN DA IDEOLOXÍA DAS IDENTIDADES DE XÉNERO 
NOS PROTOCOLOS EDUCATIVOS E VULNERACIÓNS Á LEXISLACIÓN 

A redacción deste documento ten como obxectivo alertar aos organismos competentes da 

vulneración que leva acometendo durante os 10 últimos anos, neste último ano de maneira máis  

exacerbada, dos principios constitucionais así como de leis troncais do noso estado de dereito como 

son a Lei de Protección Xurídica do Menor, a Lei  Integral contra a Violencia de Xénero así como das 

Leis de Educación. Expoñerase a continuación como a institucionalización da ideoloxía das 

identidades de xénero, introducidas en guías e protocolos educativos, en diferentes comunidades de 

España, de maneira  ocultista, sen a existencia dun debate previo por parte da sociedade supón un 

retroceso da consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes así como no libre 

desenvolvemento da infancia. A introdución de crenzas de deriva filosófica como feitos probados, 

opoñéndose frontalmente á aplicación máis básica dos principios do pensamento científico, poñen 

en risco os principios básicos da educación, sendo esta utilizada para reforzar estereotipos sexistas e 

validar e fomentar o rexeitamento da infancia ao seu corpo.   

Entre os protocolos analizados atópanse: 

Guía para educadores y familias contra el acoso escolar transfóbico. 2010. Ayuntamiento de Madrid. 

Guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad. Actuaciones recomendadas 

desde los ámbitos educativo, social y sanitario. 2016. Gobierno Vasco. 

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de 

xénero. 2016. Xunta de Galicia 

Resolución de 20 de Octubre de 2016, del director general de innovación, equidad y participación, 

por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros 

públicos y privados concertados. 2016. Gobierno de Aragón. 

Protocolo de detección, comunicación y actuaciones para alumnos transexuales y transgénero en los 

centros educativos de las Illes Balears. Govern Illes Balears.  

Protocolo educativo ante casos de transexualidad. 2017. Gobierno de Navarra. 

Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius. 2017. 

Generalitat de Catalunya. 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la dirección general de atención a la diversidad y calidad 

educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros 

educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de la Región 

de Murcia. 2017. Región de Murcia. 

Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de 

género y la intersexualidad. 2018. Generalitat Valenciana. 

Resolución de la directora de la agencia canaria de calidad universitaria y evaluación educativa, por 

la que se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la 

diversidad de género en los centros educativos de Canarias. 2018. Gobierno de Canarias. 
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Primer protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de género 

en los centros educativos de Melilla. 2019. 

Orientaciones para la atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de 

transexualidad. 2020. Equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa. 

Consejería de Educación de Castilla y León. 

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. Junta de 

Andalucía. 

Glosario de Términos. Equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa. 

Consejería de Educación de Castilla y León. 

Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. Castilla la 

Mancha. 

 

1. Vulneracións á Constitución Española 

Este conxunto de documentos que foron introducidos aos poucos en distintas comunidades 

autónomas mantendo os mesmos principios vulneran Dereitos fundamentais recollidos na 

Constitución española de 1978 como son: 

- Artigo 10 vulnérase o libre desenvolvemento da personalidade ao promover nos 

centros educativos a detección e intervención sobre os menores que manifesten 

comportamentos diferentes aos que tradicionalmente foron asignados a mulleres e 

homes, en base a ideoloxías discriminatorias e sexistas.  

- Artigo 15 vulnérase o dereito fundamental á vida e á integridade física e moral ao 

promover a intervención sobre aqueles menores que non se adapten ao que 

socialmente determinouse apto para unha muller ou un home, derivando ás e aos 

menores a asociacións enfocadas na  medicalización dos seus corpos para 

“adaptalos” ás ideas sexistas de como debe ser e que debe facer unha muller e un 

home. Institucionalizar a intervención sobre o libre desenvolvemento dos menores 

supón un ataque contra a súa integridade moral que, desgraciadamente, pode 

derivar en terapias afirmativas que optan pola administración de medicamentos 

como resolución aos problemas que os adultos detectan en menores totalmente 

sans, intervindo na integridade física destes de maneira irreversible. 

- Artigo 16 vulnérase a liberdade ideolóxica daquelas persoas que rexeitamos a 

asignación de comportamentos adecuados para un ou outro sexo e defendemos a 

liberdade de cada individuo de expresarse como desexe sen que iso poida ser 

interpretado como erróneo polas institucións educativas ou doutra índole. 

Igualmente os cursos para o profesorado derivados destes protocolos nos que se 

impón un pensamento único sen posibilidade de debate impoñen unha crenza que 

non pode ser contravinda, obrigando aos docentes a aceptar crenzas e ideoloxías 

contrarias á igualdade entre mulleres e homes.  

- Artigo 18 vulnérase a intimidade persoal e familiar do alumnado así como á libre 

determinación da imaxe corporal, ao promover a intervención sobre o 

comportamento manifestado por cada persoa, cando este non se adapta aos 
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estereotipos sexistas e impoñendo unha imaxe adecuada (feminina ou masculina) 

segundo os comportamentos de cada individuo.  

- Artigo 27 vulnérase a liberdade de ensino ao establecer unha ideoloxía sexista a 

través da educación obrigatoria, usando a educación para opoñerse ao pleno 

desenvolvemento da personalidade, impedindo unha formación moral contraria ao  

sexismo. 

 

 

2. Vulneracións á Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de 

modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil. 

Vulneracións do Capítulo I. Ámbito e interese superior do menor: 

- Artigo 2 Interese superior do menor 5  b) a necesaria intervención de persoal 

profesional cualificado ou experto este artigo resulta vulnerado por estes protocolos 

educativos xa que promoven que o corpo docente exerza o labor de detectar 

“problemas relativos á identidade do menor” sen que este ou esta así o manifesten, 

outorgando a que un persoal non cualificado para o devandita labor interveña sobre 

o libre desenvolvemento das e dos menores. 

Vulneracións do Capítulo II. Dereitos do menor: 

- Artigo 4 dereito á honra, a intimidade e a propia imaxe do menor. Este dereito básico vese 

vulnerado ao instar ao corpo docente a intervir sobre aquela parte do alumnado que 

presente unha imaxe que non se  adecúe a concepcións sexistas de como supostamente 

debe ser a personalidade dunha muller ou dun home. Instando a actuacións como a de 

activar os mencionados protocolos cando un home decide vestirse cunha saia, como ocorreu 

o pasado mes de Novembro de 2020 en Bilbao. 

- Artigo 5 dereito á información veraz, plural e respectuosa cos principios constitucionais. Ao 

introducir en protocolos educativos información  acientífica coma se se tratase de feitos 

probados de maneira  dogmática sen presentar información contraria á ideoloxía que 

promove a existencia de comportamentos propios das mulleres diferentes a aqueles propios 

dos homes, vulnerando ademais os principios de igualdade entre mulleres e homes. 

- Artigo 6 dereito á liberdade de ideoloxía, conciencia e relixión. Vulnerando a liberdade 

ideolóxica daqueles menores que rexeitan acatar cos estereotipos sexistas tradicionalmente 

asignados, sen que por iso deban ser intervidos desde os centros educativos. 

- Artigo 8 dereitos á liberdade de expresión. Estes protocolos vulneran a liberdade de 

expresión dos menores institucionalizando a idea de que deben ser intervidos cando esta 

non se  adecúa ao esperado segundo os estereotipos sexistas dos adultos.  

 

3. Vulneracións á Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral 

contra a Violencia de Xénero.  

Vulneracións Capítulo I No ámbito educativo: 
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- Artigo 6 Fomento da igualdade. Os protocolos opóñense á consecución da igualdade entre 

mulleres e homes ao introducir nos centros educativos estereotipos sexistas reforzando a 

idea de que mulleres e homes deben comportarse, expresarse e desenvolverse de maneira 

diferente seguindo principios que sitúan ás mulleres nunha posición subordinada. 

- Artigo 7 Formación inicial e permanente do profesorado. Nestes momentos estamos a asistir 

a como os cursos de formación do profesorado están a ser impartido por persoas sen ningún 

aval académico nin formativo, polo simple feito de pertencer ás organizacións que 

promoven estes protocolos. A calidade e o rigor que debe marcar a formación do 

profesorado e que se lles esixe a estes, vese vulnerada pola introdución de crenzas 

contrarias á realidade material e baseadas en moitos casos en estudos que xa se 

demostraron fraudulentos. Nestes cursos ademais prohíbese  disentir dos principios 

expostos introducindo unha formación  dogmática contraria ao necesario pensamento 

crítico que debe imperar en toda a educación. 

 

4. Vulneracións á Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) así como ás súas 

posteriores modificacións Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica 

a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

Introdución de termos  acientíficos como “expresión de xénero”, “identidade de xénero”, 

“identidade rexistral”, “ cisexualidade” opóñense a: 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación Título Preliminar, Capítulo I Principios 

e fins da educación, Artigo 2 Fins da educación  h)  adquisición de hábitos intelectuais e 

técnicas de traballo, de coñecemento científico… A introdución de principios que 

responden a ideoloxías sen base científica, institucionaliza as crenzas dende a 

educación e establece unha dicotomía perigosa ao servirse de ideas e sentimentos no 

canto da aplicación das técnicas propias do coñecemento científico baseadas na 

observación da realidade.  

- Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación apartado  K) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio 

corpo e o dos outros… O cal se opón á introdución de ideoloxías que apoian ideas 

contraproducentes como a de que existan “corpos equivocados” provocando na 

infancia o rexeitamento ao propio corpo e a falsa idea de que necesitan modificalo 

para adecualo a sentimentos que poden ser e, como demostran os estudos ao 

respecto, na maioría dos casos son, transitorios. 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación Título I Os Ensinos e a súa 

Ordenación, Capítulo I Principios e fins da educación, Artigo 13 Obxectivos da 

educación infantil, a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades 

de acción e aprender a respectar as diferenzas. A consecución deste obxectivo vese 

vulnerada ao introducir terminoloxía que se opoñen á realidade dos nosos corpos e aos 

coñecementos adquiridos, probados e demostrados durante os últimos séculos 

mediante o método científico en virtude de crenzas de ámbito filosófico  

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, Título I Os Ensinos e a súa 

Ordenación, Capítulo II Educación Primaria, Artigo 17 Obxectivos da educación 

primaria,  h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza… A 

introdución de ideoloxías contrarias á realidade que non son abaladas por probas 
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materiais introduce ideas erróneas sobre aspectos fundamentais das Ciencias da 

Natureza.  

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación Título I Os Ensinos e a súa Ordenación 

Capítulo III Artigo 23 Obxectivos da educación secundaria, , Especificamente o  g) 

Desenvolver o espírito emprendedor a confianza e se mesmos, a participación, ou 

sentido crítico; así como ao, K) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o 

dos outros…, ao introducir terminoloxía que se opoñen á realidade dos nosos corpos e 

aos coñecementos adquiridos, probados e demostrados durante os últimos séculos 

mediante o método científico en virtude de crenzas de ámbito filosófico. 

Nos protocolos indícase como motivo de apertura do protocolo que calquera membro do 

profesorado observe nun alumno ou alumna menor unha manifestación  reiterativa e 

prolongade de condutas que “puidesen” revelar unha identidade de sexo non coincidente co 

“sexo asignado ao nacer”. Esta sección expón intervir sobre alumnas e alumnos, sen que este nin 

as súas familias manifesten a necesidade da devandita intervención, a través do xuízo persoal, 

subxectivo e arbitrario do que un ou outro docente considere comportamentos “que non 

coincidan” co sexo “asignado ao nacer”. Esta sección ataca frontalmente ao establecido en:  

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación: Título Preliminar, Capítulo I Principios 

e fins da educación Artigo 1. Principios,  b) A equidade, que garanta a igualdade de 

oportunidades para o pleno desenvolvemento da personalidade a través da educación; 

Artigo 2. Fins 1.a) O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos 

alumnos.  Así como Capítulo II Educación Primaria, Artigo 16 Principios Xerais 2: 

garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da 

personalidade dos alumnos e alumnas. Tamén á Disposición final primeira, 

Modificación da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación 

na que recoñecen aos alumnos o dereito básico a) A recibir unha formación integral que 

contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. Todos este apartado 

incúmprense ao promover a intervención do persoal docente sobre aquela parte do 

alumnado cuxa personalidade, segundo as consideracións persoais e  estereotipadas 

do docente, non se correspondan co que considere que deben ou non ser 

comportamentos relativos  ao sexo de cada individuo. 

- Modificación da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo Dereitos da Educación 3.  b) A que 

se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. e) A que se respecte a 

súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e as súas conviccións morais, 

de acordo coa Constitución.  f) Á protección contra toda agresión física ou moral. Ao 

propoñer intervencións por parte dun persoal non cualificado e seguindo pautas 

subxectivas e baseadas en estereotipos de como debe ou non comportarse un home 

ou unha muller, dirixidas a que o alumnado  adecúe a súa personalidade aos 

estereotipos asociados ao seu sexo ou “ transicione” para que ambos coincidan. Esta 

ideoloxía que propón a  disonancia entre a personalidade dun menor e o seu propio 

corpo supón un ataque moral que, desgraciadamente, pode acabar con graves e 

irreversibles repercusións físicas ao intervir institucións enfocadas na  medicalización 

dos corpos dos e das menores. 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación Título I Os Ensinos e a súa 

Ordenación, Capítulo II Educación Primaria, Artigo 17 Obxectivos da educación primaria  

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos 
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prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. Capítulo III Educación secundaria 

obrigatoria, Artigo 23 Obxectivos. d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos 

os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos. Os estereotipos sexistas que establecen unhas normas de 

comportamento diferenciais para homes e mulleres son fortalecidos por esta ideoloxía 

que trata de localizar ás persoas disidentes que se rebelan contra aquilo que 

culturalmente se asociou co que pode ou non pode facer unha persoa por pertencer a 

un sexo ou ao outro; para tratar de axustalas ao esperado a través da “adecuación” dos 

seus corpos á súa personalidade. Introducir esta ideoloxía profundamente sexista nas 

aulas impide de maneira flagrante a loita contra o  sexismo. 

 

A afirmación na páxina 5º do Protocolo educativo para  garantir a  igualdade, a  non 

discriminación e a  liberdade de  identidade de  xénero. 2016. Xunta de Galicia  “o cerebro é un 

órgano  sexuado cuxo criterio prima sobre todos os demais órganos, mesmos os sexuais e 

reprodutivos. A identidade de xénero tamén reside no cerebro, formándose ao redor dos 3-4 

anos de idade. Unha vez determinada é irreversible e invariable.”. Esta afirmación que non está 

avalada por datos científicos oponse a: 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación Título I Os Ensinos e a súa 

Ordenación, Capítulo II Educación primaria, Artigo 17 Obxectivos da educación primaria  

m) Desenvolve […] unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e 

aos estereotipos sexistas. As afirmacións sexistas que defenden a existencia de 

cerebros  sexuados, ideas  acientíficas coas que se defendeu a inferioridade da muller 

fronte ao home durante gran parte da nosa historia e que foron rexeitadas pola 

evidencia científica opóñense á consecución do obxectivo mencionado. 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, Título I Os Ensinos e a súa 

Ordenación Capítulo III Educación secundaria obrigatoria, Artigo 23 Obxectivos da 

educación secundaria c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres. d)…rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas… Polos mesmos motivos que os indicados 

anteriormente. 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación Título VIII Disposición adicional  

vixésimo quinta: Fomento da igualdade efectiva entre homes e mulleres. Lei Orgánica 

3/2020, apartado 5) As Administracións educativas promoverán que os currículos e os 

libros de texto e demais materiais educativos fomenten o igual valor de mulleres e 

homes e non conteñan estereotipos sexistas ou discriminatorios. Os cerebros  sexuados 

son un estereotipo sexista e discriminatorio e segundo esta lei non debería formar 

parte dos materiais nin protocolos educativos. A introdución de protocolos con 

terminoloxía sexista oponse ao desenvolvemento dos principios da  coeducación 

vulnera frontalmente o exposto na normativa educativa. 
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Fontes legais: 

 A Constitución española de 1978. Título I. Dos dereitos e deberes fundamentais. 

 Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de modificación 

parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil. 

 Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a 

Violencia de Xénero. 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de Educación. 
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RECURSO DE AMPARO CONTRA A INACCIÓN DAS AUTORIDADES FRONTE AO NEGOCIO ILÍCITO DA 
XESTACIÓN SUBROGADA EN ESPAÑA 

Exposición de Motivos 

MARCO LEXISLATIVO 

O Código Penal establece no seu Artigo 221.1,  

"os que, mediante compensación económica, entreguen a outra persoa un fillo, descendente ou 
calquera menor aínda que non concorra relación de filiación ou parentesco, eludindo os 
procedementos legais da garda, acollemento ou adopción, coa finalidade de establecer unha 
relación análoga á filiación, serán castigados coas penas de prisión dun a cinco anos e de 
inhabilitación especial para o exercicio da patria potestade, tutela, cautela ou garda por tempo de 4 
a 10 anos." 

A Xestación Subrogada non é legal en España, en virtude do artigo 10 da Lei 14/2006, do 26 de 
maio, sobre Técnicas de Reprodución Humana Asistida, "serían nulos de pleno dereito todos os 
contratos polos que se conveña a xestación –con ou sen prezo- a cargo dunha muller que renuncia á 
filiación materna a favor do contratante". 

"Para estes casos, no parágrafo segundo do devandito precepto prevese que a filiación dos fillos 
nados por xestación de substitución será determinada polo parto. Queda a salvo a posible acción de 
reclamación da paternidade respecto do pai biolóxico, conforme ás regras xerais." 

Esta previsión legal contempla a posibilidade de atribuír a paternidade do nado mediante esta 
técnica, polos medios ordinarios regulados na nosa lexislación, permitindo a inscrición do menor no 
Rexistro Civil.” 

En efecto, o artigo 10.3 da Lei 14/2006, sobre Técnicas de Reprodución Asistida, permite o 
exercicio tanto da acción de reclamación da paternidade correspondente ao fillo como a de 
reclamación por parte do pai biolóxico da filiación paterna. 

Así que, no ano 2010 a Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado ( DGRN) emitiu unha resolución 
na que se abriu a porta á inscrición no Rexistro Civil español de nenos froito desta práctica noutros 
países, a condición de que existise sentenza ou resolución xudicial que acreditase a filiación do 
menor, así como o cumprimento dos dereitos da xestante. A este respecto, 

Instrución do 5 de outubro de 2010, da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, sobre réxime 
rexistral da filiación dos nados mediante xestación por substitución.  

“Atendendo á finalidade de dotar de plena protección xurídica o interese superior do menor, así 
como doutros intereses presentes nos supostos de xestación por substitución, resulta necesario 
establecer os criterios que determinen as condicións de acceso ao Rexistro Civil español dos nados 
no estranxeiro mediante esta técnica de reprodución asistida.”(...) “Para garantir a protección dos  
devanditos intereses, a presente Instrución establece como requisito previo para a inscrición dos 
nados mediante xestación por substitución, a presentación ante o Encargado do Rexistro Civil dunha 
resolución xudicial ditada por Tribunal competente.”(...) “A esixencia de resolución xudicial no país 
de orixe ten a finalidade de controlar o cumprimento dos requisitos de perfección e contido do 
contrato respecto do marco legal do país onde se formalizou, así como a protección dos intereses do 
menor e da nai xestante. En especial, permite constatar a plena capacidade xurídica e de obrar da 
muller xestante, a eficacia legal do consentimento prestado por non incorrer en erro sobre as 
consecuencias e alcance do mesmo, nin ser sometida a engano, violencia ou coacción ou a eventual 
previsión e/ou posterior respecto á facultade de revogación do consentimento ou calquera outros 
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requisitos previstos na normativa legal do país de orixe. Igualmente, permite verificar que non existe 
simulación no contrato de xestación por substitución que encubra o tráfico internacional de 
menores.” BOE» núm. 243, do 7 de outubro de 2010. 

O Tribunal Supremo español tamén estableceu resolucións posteriores, centrándose no feito de que, 
a pesar da nulidade deste tipo de contratos, a protección do menor non pode verse menoscabada 
por esta circunstancia.  

Así, recoñeceu, por exemplo, que o menor froito dun proceso de maternidade subrogada debe gozar 
dos mesmos dereitos que calquera neno, prevalecendo o interese superior do menor como piar. Por 
iso é polo que os seus proxenitores poidan percibir axudas –por exemplo, a prestación por 
maternidade- que, en realidade, van destinadas ao neno e non aos seus pais. 

Así, en agosto do 2020, “a Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial considerou 
conforme á normativa vixente a concesión dun permiso de maternidade de 16 semanas a un 
maxistrado de Canarias tras o nacemento do seu fillo por xestación subrogada. É a primeira vez que 
o CGPJ, entre cuxas funcións figura o control de legalidade das decisións adoptadas polas Salas de 
Goberno dos Tribunais, revisa un acordo destas características.” 

“A petición foi cursada polo maxistrado, único proxenitor do neno, o pasado 17 de xuño e a Sala de 
Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias acordou a súa concesión na súa reunión do 3 
de xullo seguinte. O acordo da Sala de Goberno, así como os argumentos expostos no mesmo, foron 
declarados hoxe axustados á legalidade vixente pola Comisión Permanente.” 

AXENCIAS DE SUBROGACIÓN 

Só en Madrid teñen a súa sede polo menos seis empresas que se dedican intermediar entre as 
familias e os ventres de alugueiro: Go4 baby, Interfertility, Gestavida, Matergest: Xestación 
subrogada segura e GS expertos. O obxectivo de todas elas é asesorar ás parellas que teñen o 
desexo de ser pais biolóxicos e para iso necesitan alugar un ventre noutro país. Estas empresas non 
se poden dar de alta como axencias de ventres de alugueiro, debido a que é unha actividade ilegal 
en España. 

Segundo unha investigación realizada pola asociación Stop Ventres de Alugueiro, e recollida polo 
xornal O País, Gestavida anúnciase como “actividades de fotocopiado, preparación de documentos e 
outras actividades especializadas de oficina”. En teoría, Gestavida. com tan só é un dominio na 
internet cuxa titularidade corresponde a unha empresa chamada Innovamed Consulting S.L, que si 
que levaría a cabo este tipo de actividades máis propias dunha fotocopistería. 

A axencia Interfertility, situada no céntrico e exclusivo barrio madrileño de Salamanca, anúnciase 
como especialista en fertilidade. A actividade que declara no rexistro é dunha microempresa 
dedicada a actividades de xestión. 

Outra empresa, Go4 baby, aparece como unha sociedade limitada, aínda que non aclara a súa 
actividade e non presenta contas. Nun anuncio en o Boletín Oficial do Estado en xaneiro de 2015 era 
descrita como unha empresa dedicada a “actividades de xestión e administración. Servizos 
educativos, sanitarios, de lecer e entretemento”. 

Estímase que a industria reprodutiva xerará un negocio de 27.500 millóns de dólares en 2025 dos 
que 17.700 millóns irían ás clínicas de fertilidade. E España recentemente denunciaba a nomes como 
IVI. No informe “ The Global sorrogacy Market Report”, elaborado por Global Market Insights, 
identifícanse aos principais actores do mercado da explotación reprodutiva internacional. Entre eles 
atópanse as empresas Nova IVF Fertility e IVI-RMA Global, pertencentes ao grupo español IVI– 
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Instituto Valenciano de Infertilidade, pioneiro no noso país en servizos de reprodución asistida e 
tratamentos de fertilidade desde os anos 90. 

Tras todas estas denuncias, no ano 2019 o Ministerio de Xustiza instou por primeira vez á Fiscalía 
Xeral do Estado a que investigue as actividades das axencias de ventres de alugueiro que operan en 
España. 

“A xestación por substitución constitúe un fenómeno no que se produce unha grave vulneración dos 
dereitos dos menores e das nais xestantes. O interese preferente dos primeiros debe quedar en todo 
caso salvagardado, e á vez a actuación dos poderes públicos debe garantir á muller unha axeitada 
protección contra o perigo de abusos de situacións de vulnerabilidade que é de todo punto 
inaceptable. Resulta ademais claro que a lucrativa actividade das axencias mediadoras que operan 
neste terreo non pode considerarse axustada a dereito. Polo demais, este problema non se limita a 
España, senón que se desenvolve nun ámbito exterior, polo que sería necesaria unha actuación 
internacional coordinada para facerlle fronte de forma eficaz. En tanto non se dispoña dese claro 
marco internacional, e sen prexuízo da adopción das medidas oportunas e máis contundentes para 
atallar esta práctica en España, débese tratar o fenómeno co necesario rigor. 

Todo iso fai necesario un tratamento que permita valorar todas as circunstancias que se presenten 
en cada suposto, cunha proba válida e suficiente dos feitos, datos e declaracións de vontade que 
concorran no mesmo. Iso é así, especialmente, á vista dos claros abusos contra as mulleres xestantes 
que en ocasións déronse.” BOE Núm. 45 Xoves 21 de febreiro de 2019 Sec. I. Páx. 16730 I. 
DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE XUSTIZA 2367  

A pesar diso, durante esta década sucedéronse as iniciativas para tentar implementar esta práctica 
en España, chegando mesmo a implicar a administracións públicas e tendo financiamento de 
organismos oficiais. 

ACTIVIDADES PROMOCIONAIS DA XESTACIÓN SUBROGADA EN ESPAÑA 

Numerosas iniciativas para o fomento e a promoción da Xestación Subrogada realizáronse no estado 
Español, a pesar de ser unha práctica ilegal no noso país. De entre elas: No ano 2013 e posteriores, a 
Asociación pola Xestación Subrogada en España, promoveu unha Iniciativa Lexislativa Popular a  
favor da regulación da Xestación Subrogada onde varios Concellos de Galicia aprobaron mocións a 
favor, como foron os do Corgo, Pontenova, Castroverde ou Cervo Esta asociación, constituída 
legalmente no ano 2015, realizou numerosas actividades aparte para o fomento da Xestación 
Subrogada en España. 

Proxección do documental de Igor Lansorena, " Surrogacy, cando os teus soños xéstanse a miles de 
quilómetros", documental con testemuños de xestantes, familias no Auditorio municipal de Paiporta 
o 09 Febreiro 2018. 

O 21 de Febreiro 2018, organizouse unha charla e proxección do documental de Igor Lansorena, " 
Surrogacy, cando os teus soños xéstanse a miles de quilómetros", no Salón de Graos da Universidade 
de Cartaxena convidados polas Mocidades Socialistas dese municipio. 

Outra iniciativa realizada nunha institución pública foi haa organización dunha conferencia sobre a 
problemática xurídica da xestación subrogada, popularmente coñecida como "ventres de alugueiro". 
O Consello de Estudantes da Universidade de Cantabria, en colaboración coa Delegación de 
Estudantes da Facultade de Dereito e a recentemente creada Asociación de Antigos Alumnos e 
Amigos da Facultade de Dereito. A charla celebrouse o 15 de marzo 2017 ás 18.00 na sala de 
conferencias da Casa do Estudante, baixo o título 'Xestación por substitución: cara a unha regulación 
en España?' e foi impartida por Laura Fernández Echegaray e Aurora Hernández Rodríguez, 
profesoras de Dereito Civil e Internacional Privado, respectivamente, da Facultade de Dereito. 
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Pero o maior evento sobre a Xestación Subrogada en España ata a data foi Surrofair, unha feira 
informativa celebrada en Madrid nos anos 2016 e 2017. 

Nela participaron un gran número de axencias internacionais, avogados, asesores e clínicas co 
obxectivo de expoñer a situación de a xestación subrogada no mundo. 

No evento realizáronse múltiples charlas informativas e testemuños. 

Ademais, había unha zona de casetas onde os visitantes podían realizar preguntas aos profesionais. 
O lugar finalmente escollido era o Hotel Weare Chamartín, debido a que as presións de grupos 
feministas fixeron que o hotel Melia cancelase o contrato. O cambio de sede tamén se recolleu na 
páxina web do evento, organizado pola revista Babygest, na que se incluía, así mesmo, un 
comunicado anunciando accións xudiciais contra o primeiro hotel. 

Con todo, a Fiscalía de Madrid rexeitou paralizar o evento como lle solicitaron ata 36 organizacións 
de mulleres. DCIP Consulting, S.L, foi a compañía encargada do acto. 

Nesta feira tamén tiñan a súa caseta as axencias de subrogación, onde se explicaban os diferentes 
paquetes de servizos, incluíndo os de “todo incluído”, así como detallábanse os diferentes tipos de 
contratos entre os “pais intencionais” e as axencias e clínicas. 

Como explica a propia organizadora do evento, a revista Babygest: “O contrato de xestación 
subrogada é un documento legal polo que os futuros pais e a xestante comprométense a levar a 
cabo un proceso de  estación subrogada. Permite poñer por escrito as condicións específicas 
acordadas e o modo de actuar no caso de que xurda algún problema antes, durante ou despois do 
embarazo da xestante. A función do contrato consiste en establecer, de forma previa ao tratamento, 
as condicións do acordo entre os futuros pais e a xestante subrogada. 

As súas funcións principais son: 

- Asegurar os dereitos de todas as partes 
- Establecer o compromiso e responsabilidades de cada unha das partes 
- Determinar a compensación económica á xestante e os gastos derivados do embarazo 
- Establecer o modo de actuación ante problemas ou imprevistos: aborto inducido, 

incumprimento do acordo, cancelación do tratamento, morte dalgún dos futuros pais, 
divorcio dos futuros pais, arrepentimento da xestante, etc. 

- Tamén se establecen no mesmo contrato as condicións por se se decide rescindir, tanto se 
quen desexa botarse atrás é a xestante coma se son os pais de intención 

Antes da firma, o contrato será revisado polos avogados da xestante para asegurarse que está de 
acordo con todas as cláusulas. As condicións van variar dependendo do lugar no que leve a cabo o 
proceso segundo o estipulado pola lexislación local. Así mesmo, só terá validez alí onde se 
estableceu, a condición de que a lei do país ou estado considere como válidos este tipo de acordos. É 
importante ter en conta que o contrato de xestación subrogada non ten por que ser vinculante. Isto 
significa que, a pesar do que se estableceu no contrato, a última palabra tena o xuíz. 

Se os futuros pais requiren os servizos dunha axencia intermediaria, deberase asinar previamente 
outro acordo coa axencia. O contrato coa axencia non substitúe en ningún caso o contrato que se 
debe asinar coa xestante. 

Este contrato estipulará as responsabilidades de cada un e as cantidades para abonar polos servizos 
prestados, por exemplo: 

o Selección da xestante 
o Coordinación entre as empresas participantes 
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o Xestión da conta de fideicomiso 
o Definición do marco legal no que o contrato ten validez” 

A pesar de todas as instrucións por parte do goberno e as investigacións por parte da fiscalía, 
seguíronse realizando eventos promocionais sobre a Xestación Subrogada. Mesmo neste ano 2021, 
A Escola de Inverno da Universidade Complutense de Madrid tiña programado para o mes de 
febreiro un curso titulado «O futuro da reprodución humana. Nacer por reprodución asistida con 
asistencia de doantes reprodutivos». Devandito curso, enmarcado na Escola de Ciencias Sociais, 
conta co auspicio do banco Santander, con bolsas para sufragar parte do prezo da matrícula. Neste 
curso, ademais da doazón de gametos, presentan a xestación por substitución encadrada dentro da 
«reprodución asistida con doantes», como un roteiro e unha técnica para formar familia, cando a 
propia lei de Técnicas de Reprodución Humana Asistida inclúe só aquelas técnicas que reúnen 
acreditación científica e clínica, e exclúe a xestación por substitución de ditas técnicas, porque 
evidentemente non o é. Actualmente non se atopa datos sobre o devandito curso en ningún medio, 
polo que se supón que foi cancelado. 

Estes días soubemos que o Concello de Herencia, na Comunidade de Castilla la Mancha ven de 
convocar para o día 12 de marzo unha charla con motivo do Día Internacional das Mulleres 2021” co  
Título: “A xestación subrogada a debate, dende un enfoque de xénero”, contribuíndo a normalizar 
unha actividade ilegal no noso país dende institucións públicas. 

Este evento, segundo reza no mesmo cartaz de difusión, foi organizado por varias institucións 
públicas, entre as que figura a administración autonómica de Castilla y la Mancha, sendo unha das 
poñentes a Deputada autonómica na Comunidade de Madrid por Unidas Podemos, Paloma García 
Villa. 

Outra mostra da impunidade coa que campa esta actividade prohibida no noso país, grazas á 
necesaria colaboración ou permisividade das autoridades, é o “asesoramento sobre xestación 
subrogada” que ofrece a Generalitat de Catalunya a través da web da Consellería de Treball, Afers 
Socials i Famílies, segundo se indica no editorial de “El Taquígrafo” de 10 de febrero de 2021. 

https://eltaquigrafo.com/la-generalitat-de-catalunya-asesora-sobre-vientres-de-alquiler/18198/  

Esta é só unha pequena escolma das actuacións manifestamente ilegais de difusión, asesoramento e 
concertación do que definen como un servizo e é, a todas luces, unha práctica vexatoria baseada na 
explotación de mulleres empobrecidas e que non tería tanto éxito de non contar coa inacción, cando 
non complicidade ou mesmo fomento por parte das institucións públicas. 

Vulneracións constitucionais 

Artigo 15 

Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que, en ningún caso, poidan ser 
sometidos a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes. Queda abolida a pena de 
morte, salvo o que poidan dispoñer as leis penais militares para tempos de guerra. 

Artigo 18 

Garántese o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. 

Calquera colaboración cunha actividade manifestamente delituosa que vulnera a integridade tanto 
física como moral das mulleres e dos nenos, sexa cal for a súa nacionalidade, incumpre estes artigos 
en tanto que as axencias de subrogación promoven a realización dunha actividade ilegal no noso 
país. 

https://eltaquigrafo.com/la-generalitat-de-catalunya-asesora-sobre-vientres-de-alquiler/18198/
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Asimesmo, atentan contra a integridade moral das mulleres e atenta á súa honra ao establecer 
contratos remunerados para a xestación de nenos co obxectivo de ser entregados a un terceiro, 
delito que recolle o Artigo 221.1 do Código Penal. 

Da mesma forma preséntanse como organizacións á marxe da lei na medida de que falsean os seus 
datos de inscrición legal da actividade, ao encargarse dunha actividade claramente ilegal. 

As actividades realizadas polas axencias de subrogación constitúen en si mesmas un feito delituoso 
con conivencia das institucións públicas que permiten o desenvolvemento das mesmas. 

Artigo 20 

1. Recoñécense e protexen os dereitos: 
a) A expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións mediante a palabra, o escrito 
ou calquera outro medio de reprodución. 
b) Á produción e creación literaria, artística, científica e técnica. 
c) Á liberdade de cátedra. 
d) A comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión. A lei 
regulará o dereito á cláusula de conciencia e ao segredo profesional no exercicio destas liberdades. 
(...) 
4. Estas liberdades teñen o seu límite no respecto aos dereitos recoñecidos neste Título, nos 
preceptos das leis que o desenvolvan e, especialmente, no dereito á honra, á intimidade, á propia 
imaxe e á protección da mocidade e da infancia. 

As actividades promocionais das axencias de subrogación contraveñen claramente o apartado 4 
deste artigo despois de que promoven e publicitan accións claramente delituosas, como son a 
realización de feiras informativas, charlas, conferencias e visionado de documentais que teñen como 
finalidade incentivar unha práctica ilegal en España. Asimesmo, na medida que tales eventos 
realízanse en institucións públicas como universidades ou concellos, tamén contan coa conivencia 
das autoridades. 

Solicitamos, 

en virtude das probas achegadas que demostran a realización de actividades non declaradas e 
promocionais das axencias e promotores da xestación subrogada en España e ante a evidencia de 
que se seguen realizando na actualidade, como demostramos e como é facilmente verificable en 
artigos de prensa, foros na internet e redes sociais, que promova as accións necesarias para esixir 
que as administracións de xustiza, fiscalía e forzas de seguridade do estado, cumpran coa súa 
obrigación de investigar e no seu caso, sancionar ás devanditas empresas que levan a cabo 
actividades ilícitas e que impunemente as publicitan en calquera medio, coa finalidade de terminar 
con tal actividade que, lembremos, non é legal no noso país. 

Fontes legais 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2367  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15317  
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-
el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada  
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-
enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/  
https://babygest.com/es/sentencia-judicial-para-la-filiacion-de-ninos-nacidos-por-gestacion-
subrogada/  
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2367
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15317
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://babygest.com/es/sentencia-judicial-para-la-filiacion-de-ninos-nacidos-por-gestacion-subrogada/
https://babygest.com/es/sentencia-judicial-para-la-filiacion-de-ninos-nacidos-por-gestacion-subrogada/
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/
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https://www.sanjuanderibera.es/2020/02/11/el-antiguo-colegial-antonio-cano-explica-las-
cuestiones-medicas-en-torno-a-la-gestacion-subrogada/  
https://babygest.com/es/surrofair-charlas-informativas-y-testimonio/  
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/marzo_2017/La-maternidad-subrogada-y-su-
regulacion-en-Espa%C3%B1a,-a-debate-en-la-Universidad-de-Cantabria.aspx  
http://ovejarosa.com/la-proxima-ley-de-diversidad-familiar-servira-para-que-todos-los-modelos-de-
familia-sean-tratados-con-respeto/  
https://elpais.com/ccaa/2019/08/14/madrid/1565798098_838477.html  
https://web.archive.org/web/20210110094218/https://www.publico.es/entrevistas/vientres-
alquiler-ana-trejo-pulido-mujeres-no-fabrica-repuestos-basta.html  
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-
enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/  
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-
el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada  

  

https://www.sanjuanderibera.es/2020/02/11/el-antiguo-colegial-antonio-cano-explica-las-cuestiones-medicas-en-torno-a-la-gestacion-subrogada/
https://www.sanjuanderibera.es/2020/02/11/el-antiguo-colegial-antonio-cano-explica-las-cuestiones-medicas-en-torno-a-la-gestacion-subrogada/
https://babygest.com/es/surrofair-charlas-informativas-y-testimonio/
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/marzo_2017/La-maternidad-subrogada-y-su-regulacion-en-Espa%C3%B1a,-a-debate-en-la-Universidad-de-Cantabria.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/marzo_2017/La-maternidad-subrogada-y-su-regulacion-en-Espa%C3%B1a,-a-debate-en-la-Universidad-de-Cantabria.aspx
http://ovejarosa.com/la-proxima-ley-de-diversidad-familiar-servira-para-que-todos-los-modelos-de-familia-sean-tratados-con-respeto/
http://ovejarosa.com/la-proxima-ley-de-diversidad-familiar-servira-para-que-todos-los-modelos-de-familia-sean-tratados-con-respeto/
https://elpais.com/ccaa/2019/08/14/madrid/1565798098_838477.html
https://web.archive.org/web/20210110094218/https:/www.publico.es/entrevistas/vientres-alquiler-ana-trejo-pulido-mujeres-no-fabrica-repuestos-basta.html
https://web.archive.org/web/20210110094218/https:/www.publico.es/entrevistas/vientres-alquiler-ana-trejo-pulido-mujeres-no-fabrica-repuestos-basta.html
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada


 

25 
 

 

 

RECURSO DE AMPARO CONTRA A VULNERACIÓN DO DERECHO Á LIBRE EXPRESIÓN DAS 
FEMINISTAS RADICAIS E CONTRA O ACOSO RECIBIDO NAS REDES SOCIAIS 

A presente solicitude ten como finalidade facer do seu coñecemento a vulneración do dereito á 
integridade moral, o dereito á seguridade, o dereito á honra e á propia imaxe e o dereito de libre 
expresión, que estamos sufrindo as feministas radicais dun tempo a esta parte nas redes sociais, 
tanto por persoas a título individual como por representantes públicos, para obter, a través das 
medidas por vostede promovidas, a protección efectiva dos dereitos vulnerados. 

Unha breve introdución ao contexto no que se dan estas violacións dos dereitos fundamentais 
anteriormente nomeados é a seguinte: 

O dereito a expresar publicamente opinións exercido polas feministas contrarias ás teorías de 
xénero nas redes sociais está converténdoas dende hai un tempo en obxecto de acoso e ameazas.  
As mulleres vemos coartada a nosa liberdade de expresión á hora de expoñer unha análise feminista 
radical ou á hora de realizar unha crítica lexítima á lei trans que está preparando o Ministerio de 
Igualdade. Esta liberdade de expresión e difusión das ideas vese coartada debido ao medo a seren 
tachadas de TERF/TERFA, coa conseguinte carga de ameazas tras seren sinaladas como tal. TERF é un 
acrónimo en inglés de “feminista radical trans excluínte”, palabra que actualmente emprégase para 
exercer un novo tipo de violencia cara as mulleres. TERF é usado como insulto e como táctica de 
silenciamento, chegando a ser o grito de guerra de campañas de acoso que comprometen a nosa 
integridade moral e a nosa seguridade. A súa variante en español, que sería TERFA, tamén se 
emprega para este fin. É importante recalcar que este insulto destínase unicamente a mulleres. Non 
existe nin se usa a súa forma masculina en castelán.  

A continuación amosarase unha escolma de capturas de Twitts, historias de Instagram e posts de 
Facebook que pretenden axudar á visualización deste ambiente violento que sufrimos as feministas 
radicais nas redes sociais. Estas capturas inclúen dende insultos e ameazas xeralizados ata o 
apuntamento en concreto a algunha feminista, o que adoita acabar nunha campaña de acoso a esta. 
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Como se evidencia nas capturas expostas, este clima social supón unha lexitimación da violencia nas  
redes sociais de xeito aberto cara as mulleres. A análise desta violencia que estamos sufrindo as 
feministas é nula por parte das administracións competentes, e, como veremos a continuación, esta 
lexitimación tamén se da por parte da institución pública. 
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Que se está a facer con esta nova forma de violencia cara as mulleres dende o goberno? 

O insulto TERF foi levado ao Parlamento Andaluz por Luzmarina Dorado, deputada de Adelante 
Andalucía nunha das súas intervencións na asemblea parlamentaria. Na intervención á que nos 
referimos, a parlamentaria vestía unha camiseta, previamente anunciada na súa conta de Twitter, 
onde se pode ler “FCK TRF” (Fuck Terf). Este acto exercido por unha parlamentaria é unha clara 
incitación á violencia contra as mulleres. A continuación expóñense os twitts onde se pode 
comprobar o narrado. 

 

 

 
 

Pero a vulneración dos dereitos citados por parte de representantes políticos van máis aló. Temos a 
cargos públicos culpando publicamente a mulleres feministas críticas coa lei trans das agresións 
sufridas por estas persoas, como é o caso de Sonia Vivas: 
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Temos a cargos públicos desacreditando e desprestixiando ás mulleres que pedimos a dimisión da 
Ministra Irene Montero polas súas políticas prexudiciais para os dereitos das mulleres, 
comparándonos coa extrema dereita porque a nosa análise verquida sobre unhas declaracións da 
ministra non coinciden coa súa opinión: 

 

 

 

Cargos públicos como á Ángela Rodríguez Martínez, coñecida como Pam, asesora do Ministerio de 
Igualdade, soliviantando cidadáns afíns ás teses xeneristas contra as feministas contrarias a eses 
postulados, creando un clima de animadversión contra as que tilda de privilexiadas, excluíntes e 
tránsfobas: 
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Temos tamén a cargos públicos, como é Irene Montero, asistindo a un acto celebrado no Ministerio 
de Cultura pola asociación COGAM (que recibe subvencións públicas) en decembro de 2020, onde se 
lle outorga o premio Ladrillo a Lucía Etxeberría (premio á transfobia), muller crítica coa lei trans do 
Ministerio de Igualdade. E non só asistindo, senón aplaudindo en cuanto o premio é outorgado, 
aprobando así o linchamento público dunha muller.  

Esta violencia profesada nas redes sociais culmina nas rúas, onde xa se están a sufrir agresións físicas 
sen que dende as administracións competentes se faga máis que ignoralas. A continuación xúntase 
unha nova onde se narra un exemplo desta situación ocorrida en Barcelona no día contra a 
explotación sexual do 2020: 

https://elcomun.es/2020/09/26/catalunya-abolicionista-condena-las-agresiones-sufridas-por-
feministas-en-barcelona/ 

Ademais, tamén se xunta o comunicado da asemblea abolicionista de Madrid onde se denuncian as 
agresións sufridas na manifestación do día da Muller Traballadora do 2020 , cos feitos detallados: 

http://abolicionmadrid.com/comision-8m-de-madrid-tu-seguridad-nos-ha-agredido 

E a súa correspondente nova na prensa: 

https://www.abc.es/sociedad/abci-escision-feminismo-llega-hasta-agresiones-fisicas-
202003092150_noticia.html 

 

Este é un claro exemplo de cómo funciona a escalada desta violencia, que, sen poñerlle freo, pasa de 
ameazas en redes sociais a agresións físicas en manifestacións. 

 
É en todo o anteriormente exposto que podemos ver que están sendo violados os seguintes dereitos 
fundamentais: 

 

 Está sendo vulnerado o artigo 15 da Constitución Española, xa que estámonos vendo 
sometidas a tratos degradantes que inclúen dende recibir publicamente insultos ata 
ameazas, o que compromete a nosa integridade moral. 

 Está sendo vulnerado o artigo 17 da Constitución Española, xa que a exposición pública á 
que nos vemos sometidas a través do acoso e as mensaxes de odio verquidos cara as 
mulleres compromete a nosa seguridade. 

 Está sendo vulnerado o artigo 18 da Constitución Española, xa que o dereito ao honor e á 
propia imaxe vese comprometido co acoso e linchamento público ao que somos sometidas 
particularmente. 

https://elcomun.es/2020/09/26/catalunya-abolicionista-condena-las-agresiones-sufridas-por-feministas-en-barcelona/
https://elcomun.es/2020/09/26/catalunya-abolicionista-condena-las-agresiones-sufridas-por-feministas-en-barcelona/
http://abolicionmadrid.com/comision-8m-de-madrid-tu-seguridad-nos-ha-agredido
https://www.abc.es/sociedad/abci-escision-feminismo-llega-hasta-agresiones-fisicas-202003092150_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-escision-feminismo-llega-hasta-agresiones-fisicas-202003092150_noticia.html
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 Estase vulnerando o artigo 20 da Constitución Española, xa que o nos dereito á libre 
expresión e difusión de pensamento e ideas respecto ao feminismo radical vese 
comprometido por medo a ser acosadas por elo. 

 

Considerando a importancia que supón a defensa destes dereitos e a absoluta necesidade de que 
estes atropelos cheguen á súa fin, solicitamos a intervención do Defensor del Pueblo para revisar 
as vulneracións dos dereitos fundamentais 15, 17, 18 e 20 manifestadas e garantir o seu 
cumprimento. 
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RECURSO DE AMPARO CONTRA O USO NORMALIZADOR DUN TERMO QUE EVOCA UNHA 
PRÁCTICA ILEGAL SEGUNDO O NOSO ORDENAMIENTO NO FORMULARIO DE SOLICITUDE DE 
PRESTACIÓN DE MATERNIDADE-PATERNIDADE DISPOÑIBLE NA WEB OFICIAL http://www.seg-
social.es, ÓRGANO ADSCRITO Á SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDADE SOCIAL

 

http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
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Ligazón electrónica ao formulario referido: http://www.seg-
social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-
1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID 

Exposición de motivos: 

A Instrución de 18 de febreiro de 2019, da Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre actualización do réxime rexistral da filiación dos nados mediante xestación por substitución 
sentencia no seu primeiro parágrafo que “a xestación por substitución constitúe un fenómeno no 
que se produce unha grave vulneración dos dereitos dos menores e das nais xestantes” , 
continuando máis adiante coa afirmación de que “resulta ademais claro que a lucrativa actividade 
das axencias mediadoras que operan neste terreo non pode considerarse axustada a dereito” . 

Así pois, resulta claro que esta grave vulneración dos dereitos das nais xestantes e os menores 
concibidos a través desta lucrativa actividade non gozan de cobertura legal no noso ordenamento. 
Máis aínda, é unha práctica que, por privar a nais e menores dos seus dereitos fundamentais, sería 
de facto inconstitucional no caso de pretender incorporarse ao ordenamento xurídico.  

Dado que si é unha práctica admitida legalmente en Estados menos democráticos, onde estes 
dereitos non gozan de protección, algúns cidadáns españois, na busca da satisfacción do seu desexo 
de acceder a este servizo, contratan o mesmo neses Estados menos protectores cos dereitos das 
súas cidadás e dos neonatos. 

Aínda recoñecendo a ilicitude desta práctica, o Director General de los Registros y del Notariado 
asina a “Instrución de 5 de outubro de 2010, da Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre réxime rexistral da filiación dos nados mediante xestación por substitución”, predecesora da 
antes mencionada, na que se establece que “atendendo á finalidade de dotar de plena protección 
xurídica o interese superior do menor” ... proponse “ abordar os instrumentos necesarios para que 
a filiación (recoñecida no país de orixe do menor) teña acceso a Rexistro Civil español”, en supostos 
que logo serían reconsiderados na instrución de 2019, “á vista dos claros abusos contra as mulleres 
xestantes que en ocasións se deron”, segundo recoñece no segundo parágrafo do mesmo. 

O Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, polo que se regulan as prestacións económicas do 
Sistema da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco 
durante a lactación natural, estable  no seu artigo 2, Situacións protexidas, o seguinte: “A efectos da 
prestación por maternidade, considéranse situacións protexidas a maternidade, a adopción e o 
acollemento familiar, tanto preadoptivo como permanente ou simple ... non inferior a un ano”. 
Asimesmo, establece no punto 2 do mesmo artigo 2 que: “Consideraranse xuridicamente 
equiparables á adopción e ao acollemento preadoptivo, permanente ou simple, aquelas institucións 
xurídicas declaradas por resolucións xudiciais ou administrativas estranxeiras, cuxa finalidade e 
efectos xurídicos sexan os previstos para a adopción e o acollemento preadoptivo, permanente ou 
simple, cuxa duración non sexa inferior a un ano,  calquera que sexa a súa denominación”. 

Dado que entre os supostos contemplados no RD 295/2009 non menciona a figura da “xestación por 
substitución”, por ser manifestamente ilegal no noso país, esta non podería ser causa do desfrute de 
ningún dereito. Non obstante, dado que as Instrucións de 2010 e  2019 antes referidas buscan a 
protección xurídica do interese superior do menor e este require de especial atención na primeira 
etapa da súa vida, entendemos que as prestacións establecidas neste Real Decreto han de axustarse 
a unha figura legalmente aceptada no noso país “sexa cal sexa  a súa denominación” no país de 
nacemento do menor ou estaría lexitimándose unha práctica ilegal.  

Á luz destas evidencias legais, o suposto de dereito contemplado no formulario de solicitude de 
prestacións por maternidade-paternidade que xuntamos, como “Xestación por Substitución”, é 
manifestamente ilegal. Non só lexitima unha práctica ilegal sen tratar de adaptar unha situación 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
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nada como ilícita ás figuras legalmente recoñecidas, senón que fai apoloxía dun delito, normalizando 
esta práctica como un suposto lícito de acceso á maternidade ou paternidade. 

Este recoñecemento de maternidade-paternidade xurdida dun delito, podería equipararse á 
normalización da violación como vía de acceso á paternidade.  

Por outra parte, na defensa do interese do menor, o feito de que transcenda administrativamente a 
súa orixe ilícita non axuda en nada á protección da súa imaxe e dignidade, como non o faría incluír 
no formulario de maternidade ter nacido froito dunha violación. 

Vulneracións constitucionais: 

Artigo 15: “Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que, en ningún caso, 
poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes.” 

A maternidade por substitución, aluguer de ventre ou maternidade subrogada, é unha forma de 
explotación reprodutiva de mulleres empobrecidas sometidas a un trato degradante e unhas 
condicións, en moitas ocasións, insalubres “á vista dos claros abusos contra as mulleres xestantes 
que en ocasións déronse”, segundo indica a propia Instrución de 2019 xa referida. Asimesmo, “ 
constitúe un fenómeno no que se produce unha grave vulneración dos dereitos dos menores e das 
nais xestantes” como tamén se indica no mesmo documento. 

Así pois, calquera acción ou omisión que contribúa á normalización ou branqueamento desta 
práctica ilícita vulnera este dereito constitucional. 

Artigo 18: “Garántese o dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe”  

A exposición da ilícita procedencia do menor dentro dun trámite administrativo que non ten  por 
obxecto a atribución do dereito de nacionalidade por filiación, xestionada con anterioridade no 
Rexistro Civil, vulnera o dereito ao honor e á propia imaxe do mesmo, sen ter unha xustificación que 
respalde. Tal como se indicaba na exposición de motivos, existen figuras legalmente recoñecidas no 
noso ordenamento que dotarían ao menor dos dereitos de calquera outro neonato ao que se lle 
conceda a nacionalidade española, como é a adopción.  

Solicitude: 

Á luz da grave, e facilmente subsanable, vulneración dos dereitos constitucionais de nais xestantes e 
neonatos que aquí se evidencia, solicitamos que promova cantos recursos ou accións procedan para 
esixir á Administración competente a substitución do termo incluído no formulario de solicitude de 
prestacións por maternidade-paternidade, por un concepto legalmente aceptado no noso 
ordenamento. 

Fontes legais: 

 Instrución de 5 de outubro de 2010, da Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre réxime rexistral da filiación dos nacidos mediante xestación por substitución. 

 Instrución de 18 de febreiro de 2019, da Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre actualización do réxime rexistral da filiación dos nacidos mediante xestación por 
substitución. 

 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, polo que se regulan as prestacións económicas do 
Sistema da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e 
risco durante a lactación natural. 
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Desexo unirme á solicitude promovida pola Plataforma do Feminismo Radical de Galicia na que esta 
pide a actuación do Defensor del Pueblo como Alto Comisionado das Cortes Xerais encargado de 
defender os dereitos fundamentais e as liberdades públicas dos cidadáns mediante a supervisión da 
actividade das administracións públicas españolas. 

Así pois, solicito do Defensor del Pueblo a promoción dos recursos xudicales procedentes ante o 
Tribunal Constitucional polas que confío aprecie como claras vulneracións constitucionais contra os 
dereitos das mulleres cunha afectación directa ou indirecta pola acción das diferentes 
administracións españolas, así como, por parte dos lexisladores do Parlament de Catalunya que  
respaldaron unha norma manifestamente inconstitucional. 

Coa miña sinatura, quero sumarme á petición de promoción dos recursos de: 

- Inconstitucionalidade contra a Lei 17/2020, de 22 de decembro,  de modificación da Lei 
5/2008, do dereito das mulleres a erradicar a violencia machista, aprobada polo Parlament 
de Catalunya 

- Amparo contra a introdución da ideoloxía de identidades de xénero nos protocolos 
educativos  

- Amparo contra a inacción das autoridade fronte ao negocio ilícito da xestación subrogada 
en España  

- Amparo fronte á vulneración do dereito á libre expresión das feministas radicais e contra o 
acoso e ameazas recibidos nas redes sociais 

- Amparo contra o uso normalizador dun termo que evoca unha práctica ilegal segundo  o 
noso ordenamento no  formulario de solicitude de prestación de maternidade-paternidade 
dispoñible na web oficial da Seguridade Social, no que inclúen como opción de acceso ao 
dereito a “xestación por substitución”  

NOMBRE E APELIDOS: 

DNI/ NIE: Email: 

En_______________________, a ______ ,de _________________, de 2021 

Sinatura: 

 

 

 

 

 

 


