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Antecedents

Llei 12/2019, del 15 de 
febrer, qualificada de 

tècniques de 

reproducció humana 

assistida

Decret 132/2022, del 
30-3-2022, d’aprovació 

del Reglament que 
estableix la Cartera de 

serveis i productes de 

salut

Decret del 16-11-2022, 

pel qual s’estableixen la 

nomenclatura i les 

condicions per al 

finançament públic de 

les tècniques de 

reproducció humana 

assistida 

Entrada en vigor

2 de gener del 2023
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 Infertilitat: Malaltia del sistema reproductiu consistent en la impossibilitat d’aconseguir un embaràs

després de 12 o més mesos de tenir relacions sexuals regulars no protegides. Pot ser deguda a

factors masculins, femenins, o d’ambdós o ser d’origen desconegut.1

 Dades:

 Segons OMS:

 48 milions de parelles i 186 milions de persones tenen infertilitat a tot el mon.

 15% de parelles en edat reproductiva tindran infertilitat.

 Espanya, 2019: 9,5% dels naixements van ser per tècniques de RHA 2.

La infertilitat

1. https://www.who.int/es/health-topics

2. Ministerio de Sanidad i la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) corresponents a 2019.
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 Accés tardà a la maternitat i pocs fills per dona. 1

 Mitjana edat maternitat 2021: 33 anys

 Nombre mitjà de fills per dona entre 15 i 49 anys: 0,97

 130 dones han rebut medicaments estimulants de l’ovulació

any 2019. 2

1: Estadística.ad

2. Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Situació a Andorra
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Les tècniques de RHA

•dipòsit d’una mostra de semen dins l'úter de la dona al moment de

l'ovulació. El semen pot ser de la parella o de donant.

Inseminació artificial (IA): 

•unió de l'òvul amb l’espermatozoide al laboratori per facilitar la

fecundació i producció de l’embrió, que després és transferit a l'úter

matern. El semen i els òvuls poden ser propis o de donant.

Fecundació in vitro (FIV): 

•procediment diagnòstic per detectar alteracions genètiques que poden

tenir els embrions abans de ser transferits a l’úter matern.

Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): 

•en situació patològica, es conserven per ús propi a posteriori.

Criopreservació de gàmetes: 
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Finalitats de les tècniques de RHA

• Situació d’infertilitat per trastorn diagnosticat de la capacitat 
reproductiva.

• Absència de consecució d’embaràs després d’un mínim de dotze 
mesos de relacions sexuals sense ús de mètodes anticonceptius. 

Terapèutiques

• En cas d’antecedents de malalties hereditàries greus. Diagnòstic 
genètic preimplantacional (DGP).Preventives

• Preservació de gàmetes en malaltia (ex. tractaments de 
quimioteràpia que malmeten la capacitat reproductiva).Altres situacions
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 Criteris d’inclusió per a les tècniques de RHA amb finalitat terapèutica

• Dones majors de 18 anys i menors de 42 anys.

• Dones sense cap fill previ, o parelles sense cap fill previ en comú.

 Criteris d’inclusió per a les tècniques RHA amb finalitat preventiva o d’altres

• Totes aquelles persones en què estigui indicat per patologia o antecedents.

× Criteris d’exclusió

• Esterilització voluntària prèvia.

• Contraindicació mèdica documentada al tractament d’esterilitat o a la gestació.

Criteris d’accés
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• S’estableixen les tarifes CASS i un nombre màxim de 2 cicles finançats per la fecundació

in vitro i la inseminació artificial.

• Requereix entesa prèvia de la CASS. Cal aportar la documentació prevista en la

normativa per comprovar el compliment de criteris d’accés.

• Es reemborsa en el percentatge previst quan s’aporten les factures.

• 2 situacions:

• Tractament en centre privat: usuari tindrà un reemborsament 20% tarifes CASS.

• Tractament en centre públic: usuari tindrà un reemborsament 75% / 90% de la

tarifa CASS.

Model de finançament
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Tarifes CASS proposades

Tipus Descripció Tarifa

Preservació fertilitat Vitrificació d’ovòcits per punció 357 €

Crioconservació d’ovòcits per any a partir del primer any 46,5 €

Congelació d’esperma per ejaculació 109 €

Crioconservació d’esperma per any a partir del primer any 109 €

Inseminació artificial
(màxim 2 cicles)

Preparació de la mostra i inoculació 430 €

Fecundació in vitro
(màxim 2 cicles)

Punció ovàrica 1100 € 

Tècnica de fecundació in vitro 1130 €

Transferència 1018 €

Diagnòstic genètic 
preimplantacional

Diagnòstic genètic preimplantacional Segons cost de la 
prova 

Altres ja inclosos Medicaments per estimulació ovàrica, les ecografies, les 
analítiques i les visites mèdiques.

Segons cost/ 
tarifes



Gràcies per la vostra atenció


