
                                                          

 

CONVENI COL·LABORACIÓ 2018 

INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN CEFER  

FLG Associació de Famílies Lesbianes i Gais  

El compromís de l’Institut CEFER amb el col·lectiu LGTBI, existeix des dels seus 
inicis i amb el temps no ha fet més que enfortir-se. L’Institut de Reproducció 
CEFER porta atenent parelles homosexuals des de l’inici de la seva activitat amb 
la fundació del primer banc de semen a l’estat l’any 1977. A partir de la Llei de 
reproducció assistida de 1988 es permetia accedir a aquestes tècniques a dones 
solteres. Això va obrir la porta a moltes parelles lesbianes, encara que només 
reconeixia la maternitat a una d’elles.  
 
L’Institut CEFER sempre va ser conscient d’aquesta situació i fins i tot, sense 
repercussió legal, es deixava l’opció a totes dues dones de signar el 
consentiment informat en espera d’un reconeixement posterior. 
 
Quan el 2005 el govern espanyol equiparà els drets a tots els efectes entre 
matrimonis heterosexuals i homosexuals, CEFER va ser el primer centre de 
reproducció a realitzar la “donació” dins de la parella, tècnica per la qual creem 
l’acrònim ROPA (Recepció d’òvuls de la parella). La primera nena nascuda al 
món mitjançant aquesta tècnica és producte de l’esforç del centre CEFER de 
València. 
 
Des de 2005, sempre que les parelles han volgut, han signat conjuntament el 
consentiment informat. A instàncies de les primeres parelles es va adaptar la 
documentació corregint la terminologia orientada fins aleshores exclusivament a 
parelles heterosexuals. La llei encara té camí per recórrer a l’hora de reconèixer 
els drets del col·lectiu LGT. La gestació subrogada no és legal a Espanya i les 
parelles homosexuals han d’anar a altres països. 
 
Els beneficis acordats per a les sòcies i socis de la FLG són: 
 

̶ Primera visita gratuïta. 
̶ Descompte d’un 10% en les tècniques de reproducció assistida en 

parelles lesbianes. 
̶ Descompte d’un 60% en el nou incubador Embryoscope que permet 

tenir un vídeo (el donem en un pendrive) amb el desenvolupament dels 
embrions per fer-ne una millor selecció i a la vegada amb unes condicions 



 
 

de cultiu més estables. Tot per obtenir un 15% més de probabilitats 
d'embaràs. 

̶ Descompte d’un 12% en el nou test genètic Compatibility que pot 
prevenir més de 310 malalties genètiques comprovant la compatibilitat 
amb el donant. Garantim donant de semen compatible 

̶ Descompte d’un 30% en parelles gais en els estudis més freqüentment 
realitzats (REM i cariotip). En el cas que després de realitzar els estudis 
preliminars es pugui realitzar una tècnica de reproducció assistida 
s’aplicarà el descompte del 10%. 

̶ En les persones transsexuals, abans del canvi de sexe, podem congelar 
gàmetes (espermatozous o òvuls) per ser utilitzats posteriorment. 
S’aplicarà en aquests casos un descompte del 50% en el cost de 
manteniment del material congelat. Si ja s’ha realitzat el canvi de sexe, es 
valorarà cada cas de manera individualitzada. 

 
Per a l’efectiva aplicació de l’acord, serà necessària la correcta identificació com 
a membres de la FLG-Associació de Famílies Lesbianes i Gais (carnet FLG i 
certificat FLG d’estar al corrent de les quotes anuals) i demanar la primera visita 
o visita informativa amb la Dra. Imma Jové Alegre. 
 


