MOCIÓ DE BADIA EN COMÚ SOBRE ELS TRACTAMENTS DE FERTILITAT A LA SANITAT PÚBLICA

Atès que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 23 de juliol de 2013
un document proposat pel Ministeri de Sanitat on es definien condicions restrictives per a les
dones que volen accedir als tractaments de fertilitat des de la sanitat pública. Segons aquest
document només hi poden accedir les parelles formades per una dona menor de 40 anys i un
home de menys de 55, sense cap fill comú previ i sa i que comptin amb un diagnòstic d’esterilitat
després d’haver realitzat el corresponent estudi.
Atès que amb aquestes condicions, el Ministeri exclou a les dones soles i a les parelles de dones de
l’accés a les tècniques de reproducció assistida gratuïtes, dins el sistema de la sanitat pública.
Atès que a Catalunya aquests criteris ja s’apliquen des del juliol de 2001, quan el Departament de
Salut va fer un “Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat” per a la xarxa sanitària d’utilització
pública. Aquest Protocol estableix les mateixes restriccions fixades pel Ministeri de Sanitat: fixa que
ha de ser una parella de més de 18 anys i que ha de portar més d'un any intentant tenir fills. Exclou
les dones de més de 40 anys i els homes de més de 55 i, per últim, demana que la infertilitat ha
d'haver estat diagnosticada.
Atès que formar una família no és un caprici ni hauria de ser un privilegi reservat a un únic model
de família. El fet d’excloure a les dones soles i a les parelles de dones de les tècniques de
reproducció assistida gratuïtes només respon a criteris ideològics discriminatoris, homòfobs i
sexistes.
Atès que la multiplicitat d’identitats amb què cada persona ens identifiquem, ens situa en un lloc
determinat de l’escala social. Així, aquelles identitats menys privilegiades pel sistema tenen majors
cotes de vulnerabilitat. Per això algunes característiques identitàries com l’origen ètnic, la classes
social, la identitat de gènere, l’orientació sexual o els tipus de diversitat funcional de cada persona
són crucials per la posició social que ocupa. I aquesta és una qüestió que tots els governs han
d’ocupar-se per eliminar les diferents formes de discriminació que tenim a la nostra societat.
Atès que aquesta és una mesura manifestament inconstitucional: l’article 14 de la Constitució
estableix que “els espanyols son iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap tipus de
discriminació per motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social”. I aquesta mesura suposa que la dona no tingui aquests drets, sinó
que només el tinguin en funció de la seva parella masculina.
Per tot això, el grup municipal de BADIA EN COMÚ proposa al ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a modificar el “Protocol d’estudi i tractament de
l’esterilitat” per a la xarxa sanitària d’utilització pública per a incloure dins els supòsits d’estudi i de
tractament a les mares soles i a les parelles de dones.
SEGON.- Comunicar aquests acords als diferents grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.
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