
Posicionament del comitè de bioètica sobre els anomenats certificats 
de virginitat 
  

Amb motiu de la sol.licitud que vénen formulant algunes dones immigrants als metges dels centres 

d’atenció primària per tal que se’ls lliuri un certificat que n’acrediti la virginitat, el Comitè de Bioètica 

de Catalunya fa les consideracions següents: La virginitat, entesa com la inexistència de relacions 

sexuals prèvies, no es pot certificar atès que ni l’exploració física ni cap tipus de prova 

complementària ens dóna aquest tipus d’informació. 

 

L’exploració ginecològica de la dona únicament permet afirmar l’existència o absència d’alteracions i , 

en tot cas observar l’estat de la membrana himeneal, però no ens n’indica la causa. Per tant, un 

certificat de virginitat no té cap mena de validesa des del punt de vista mèdic. L’obligació dels metges 

del Sistema Nacional de Salut de Certificar l’estat de salut i/o d’emetre informes mèdics només és 

exigible en relació als drets de salut que es derivin del dret d’accés a les prestacions complementàries 

i econòmiques de què l’administració estatal, autonòmica i/o local reconeix a les persones que es 

troben en situació de discapacitat, han seguit determinat programa o acreditar situacions civils 

destacades. 

 

El certificat que se sol·licita no obeeix a cap d’aquestes raons, ni té un caràcter pròpiament d’acte 

assistencial, que són els propis que realitzen els professionals dels centres assistencials de Catalunya.. 

D’altra banda, hi ha dos aspectes més a tenir en compte: En primer lloc, el respecte a la intimitat i 

confidencialitat, àmpliament emparades a nivell normatiu (reflex de les prioritats de la nostra 

societat). I en segon lloc, el respecte que mereixen els valors morals, culturals i les conviccions 

religioses i filosòfiques de cada persona no pot ser incompatible amb una praxis mèdica correcta i 

respectuosa amb els valors de la societat en què està immersa. 

  

 

Per tant, el Comitè entén que aquest primer pronunciament és suficient per fonamentar la negativa a 

la realització dels anomenats certificats de virginitat, no obstinat, considera que és recomanable un 

major aprofundiment en l’estudi i les recomanacions que se'n puguin derivar respecte dels límits que 

cal establir pel que fa respecte als hàbits, costums i tradicions de les persones immigrades que reben 

assistència sanitària pels serveis sanitaris públics. Membres del Comitè de Bioètica de Catalunya: 
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Foz, Pablo Hernando, Josep M. Martínez Carretero, Màrius Morlans, Rafael de Oleza, Joan Padrós, 
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