
           
                      

  
 
STJUE de 18 de març de 2014, assumpte C-363/12 
 
Dret a la prestació per maternitat en el supòsit d’una mare subrogant que ha 
tingut un fill per conveni de gestació per substitució (accés al text de la sentència) 

 
Es planteja el dret d’una treballadora que es troba impedida per a la maternitat biològica, 
per a accedir al permís per maternitat en el supòsit de ser mare per conveni de 
gestació per substitució. 
 
En primer terme, s’invoca discriminació per raó de sexe. El Tribunal estableix que la 
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol relativa a 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en 
assumptes d’ocupació, en particular els seus arts. 4 i 14, s’han d’interpretar en el sentit 
que no constitueix una discriminació basada en el sexe el fet de denegar la 
concessió d’un permís retribuït equivalent al permís de maternitat a una 
treballadora com a mare subrogant que ha tingut un fill gràcies a un conveni de 
gestació per substitució. El TJUE entén que la situació d’una mare subrogant en allò 
que concerneix a l’atribució d’un permís per adopció no es troba compresa en aquesta 
Directiva. 
 
En segon lloc, s’invoca discriminació per raó de discapacitat. També en aquest cas, 
el Tribunal estableix que la Directiva 2000/78/CE del Consell de 27 de novembre de 2000 
relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació, s’ha 
d’interpretar en el sentit que no constitueix una discriminació per motius de 
discapacitat el fet de denegar la concessió d’un permís retribuït equivalent a un 
permís de maternitat o un permís per adopció a una treballadora incapacitada 
per a la gestació d’un infant i que ha acudit a un conveni de gestació per 
substitució. 
 
Conclou el TJUE que la validesa d’aquesta Directiva no es pot apreciar en relació amb la 
Convenció de las Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, però 
s’ha d’interpretar en la mesura del que resulti possible de conformitat amb la dita 
Convenció. 
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