
 

  

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2021 

FLG-Associació́ de Famílies LGTBI i Fertilab, Institut Català de 

Fertilitat (Fertilab Barcelona) 

 

Fertilab, Institut Català de Fertilitat (Fertilab Barcelona) és una clínica de fertilitat i reproducció 
assistida, amb més de 25 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per oferir serveis mèdics 
de reproducció assistida basats en l’excel·lència mèdica, la personalització real dels tractaments 
i l’aplicació de tecnologies d’última generació, per tal d’obtenir els millors resultats clínics en el 
menor temps possible i a un preu accessible. L’acompanyament personalitzat i la calidesa de 
l’equip humà i sanitari de Fertilab és un dels pilars fonamentals del seu servei. 
 
Fertilab Barcelona és independent: no és una macro-clínica ni una franquícia en mans de grups 
inversors. Aquest és un factor clau diferencial per tal de mantenir el criteri mèdic per sobre 
d’altres criteris que no s’ajusten a la ciència, la medicina o a l’interès de les nostres pacients. 
 
La clínica barcelonina celebra la diversitat i és sensible, des de fa anys, a tots els models de 
família que defineixen les societats obertes i avançades com la nostra. Des d’aquest punt de 
vista, la clínica té una gran experiència amb un nombre important de pacients i parelles lesbianes 
vingudes d’altres països europeus, com França o Itàlia, en els que no tenen accés a l’embaràs. 
  
El compromís de la clínica és el de seguir treballant per donar suport i solucions personalitzades 
per a tot el col·lectiu de Famílies LGTBI i fer realitat el somni de crear una família. 
 
A Fertilab Barcelona dissenyem tractaments de FIV, Inseminació artificial, Mètode ROPA, 
preservació de la fertilitat i programes de garantia d’embaràs per a tot tipus de famílies, amb 
resultats oficials que superen la mitjana espanyola del registre de la Sociedad Española de 
Fertilidad (SEF). 
 
Per últim, la clínica disposa de banc d’esperma i d’òvuls propi amb una experiència de més de 
20 anys en programes de donació de gàmetes. Aquest fet assegura una rigorosa selecció mèdica 
i genètica de donants i garanteix la traçabilitat de tot el procés sota estrictes protocols i normes 
ISO. 
 
 
 

  



Si sou membres de FLG-Associació́ de Famílies LGTBI, Fertilab, Institut Català de Fertilitat 
oferirà els següents beneficis a les seves persones sòcies:  

• 1ª visita gratuïta amb un/a metge/metgessa especialista en reproducció assistida. 

• Fins a 10% de descompte (8% primer tractament – 10% segon tractament) en tècniques 
de reproducció assistida per a dones lesbianes, parelles de dones i homes trans: 
Inseminació artificial IAD, Fecundació in Vitro (FIV), Mètode ROPA i preservació de la 
fertilitat (Vitrificació d’òvuls). 

• Packs especials de 3 IAD a un preu especial reduït per cicle. 

• Preservació de la fertilitat (vitrificació d’òvuls): manteniment gratuït durant 4 anys dels 
òvuls preservats. 

• Cultiu embrionari fins a blastocist inclòs en el preu dels tractaments de FIV (Ovodonació, 
ROPA i FIV amb donant d’esperma). 

• Cultiu amb Embryoscope+ inclòs en el preu dels tractament de FIV (Ovodonació, ROPA i 
FIV amb donant d’esperma). 

• Seguiment personalitzat dels tractaments. 

Per gaudir d’aquets avantatges, caldrà la correcta identificació com a membre de la FLG-
Associació de Famílies LGTBI i informar-ho en el moment de sol·licitar la primera visita al centre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FERTILAB BARCELONA                                                                              FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 
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