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CONDICIONS GENERALS
CLÀUSULA PRIMERA: LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest Contracte d’Assegurança resta sotmès a les normes següents:
1. Normes imperatives:
A. En matèria d’ordenació de l’assegurança:
A la Llei 20/2015, de 14 de juliol (BOE del dia 15 de juliol), d’Ordenació, Supervisió i
Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores.
Al Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre (BOE del dia 25), mitjançant el qual
s’aprova el Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
I a la resta de disposicions vigents i complementàries en matèria d’ordenació i
supervisió.
B. En matèria de contractació de les assegurances privades:
A la Llei 50/1980, de 8 d’octubre (BOE del dia 17), de Contracte d’Assegurança, d’ara
endavant la Llei, i legislació concordant de modificació.
C. En matèria de protecció a l’assegurat:
A la Llei 44/2002, de 22 de novembre (BOE del dia 23), de Mesures de Reforma del
Sistema Financer i a la normativa vigent sobre protecció de clients de serveis financers.
D. En matèria de protecció dels consumidors:
Al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, (BOE del dia 30), pel qual
s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementàries.
E. En matèria de mediació:
A la Llei 26/2006, de 17 de juliol (BOE del dia 18), de Mediació d’Assegurances i
Reassegurances Privades, així com a les normes de desenvolupament legislatiu,
execució i assumpció de competències sobre mediació a l’assegurança privada, dictades
per la Generalitat de Catalunya.
F. En matèria de protecció de dades de caràcter personal:
A la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del dia 14), de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE del dia 19 de gener de 2008), pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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2. Normes contractuals:
D’acord amb el que s’ha convingut a les Condicions Generals i Particulars d’aquest
Contracte i amb l’article 3 de la Llei no tenen validesa les clàusules limitadores dels
drets dels ASSEGURATS que no siguin específicament acceptades per escrit per
aquests com a pacte addicional a les Condicions Particulars. No requereixen aquesta
acceptació les meres transcripcions o referències a preceptes legals o reglamentaris
imperatius.
L’article 2 de la Llei declara vàlides les clàusules contractuals que difereixin de les
legals i que siguin més beneficioses per a l’ASSEGURAT.

CLÀUSULA SEGONA: DEFINICIONS
A l’efecte d’aquest Contracte s’entén per:
1.

ASSEGURADOR: ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE
SEGUROS, la qual, mitjançant el cobrament de la PRIMA, assumeix el risc
contractualment pactat.

2. PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA, d’ara endavant el PRENEDOR: La persona
física o jurídica que, juntament amb l’ASSEGURADOR, subscriu el Contracte
d’Assegurança i a la qual corresponen les obligacions que se’n derivin, llevat que,
per la seva naturalesa, hagin de ser complertes per l’ASSEGURAT.
3. ASSEGURAT: Cadascuna de les persones físiques designades a les Condicions
Particulars sobre les quals s’estableix l’Assegurança i que, en defecte del
PRENEDOR, assumeixen les obligacions derivades del Contracte.
4. PÒLISSA: El document que conté les condicions reguladores de l’Assegurança.
Formen part de la Pòlissa: les Condicions Generals, les Particulars, que
individualitzen el risc, les Especials, si són procedents, i els Suplements o Annexos
que se n’emetin per tal de complementar-la o modificar-la.
5. TERMINI DE CARÈNCIA: El període de temps que ha de transcórrer entre la data
d’entrada en vigor de l’assegurança i la presa d’efecte de les seves garanties, durant
el qual l’ASSEGURAT no té dret a les prestacions derivades de l’assegurança.
6. PRIMA: El preu de l’assegurança. Inclou, a més, els recàrrecs i impostos que, en
cada moment, siguin aplicables.
7. RISC: La salut de l’ASSEGURAT i la seva assistència sanitària en els supòsits de
malaltia, dins dels límits pactats.
8. INTERÈS: El de l’ASSEGURAT, en eludir el dany econòmic que li ocasionaria
assumir les prestacions derivades del risc malaltia dins dels límits pactats.
9. SINISTRE: Fet previst al Contracte, el risc del qual és objecte de cobertura i que,
una vegada ocorregut, dóna lloc a la prestació de l’assistència sanitària per part de
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l’ASSEGURADOR, si aquesta es pot prestar a Espanya, o al reemborsament de les
despeses de l’assistència medicoquirúrgica si s’ha de prestar fora d’Espanya.
10. SERVEIS: Cadascuna de les prestacions en què es materialitza l’assistència mèdica
o quirúrgica, el risc de les quals assumeix l’ASSEGURADOR, i que figuren
descrites a les Condicions Generals o Particulars.
11. MALALTIA: Alteració de l’estat fisiològic que es manifesta per símptomes
característics, el diagnòstic i confirmació dels quals siguin efectuats per un metge.
Es consideren una mateixa malaltia totes les lesions i seqüeles derivades d’un mateix
accident, així com totes les afeccions que siguin degudes a les mateixes causes o a
causes relacionades.
Si una afecció és deguda a la mateixa causa que va produir una malaltia anterior, o a
causes que hi estiguin relacionades, cosa que inclou les seqüeles i complicacions
derivades de l’anterior, la malaltia serà considerada una continuació de l’anterior i no
una malaltia diferent.
12. MALALTIA PREEXISTENT: Malaltia que ja va ser diagnosticada o tractada, que
va donar lloc a la consulta a un metge o que ja era coneguda per l’ASSEGURAT,
atès que els primers símptomes es van produir abans de la data d’efecte del
Contracte.
13. SUMA ASSEGURADA: Quantia màxima a pagar per l’ASSEGURADOR per
cadascun dels conceptes estipulats a les Condicions Generals i/o Particulars del
Contracte.
Es poden establir límits parcials inferiors a l’import total màxim de la Suma
Assegurada.
14. FRANQUÍCIA: Percentatge sobre l’import total de les despeses objecte de
l’assegurança que corre a càrrec del PRENEDOR o de l’ASSEGURAT, amb els
límits màxims estipulats al Contracte.
15. ACCIDENT: La lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i
aliena a la intencionalitat de l’ASSEGURAT.
16. HOSPITAL: Establiment públic o privat legalment autoritzat per al tractament de
malalties o lesions corporals, proveït de mitjans materials i personals adequats per
efectuar diagnòstics o intervencions quirúrgiques i atès per metges i personal sanitari
les 24 hores del dia.
No es consideren hospitals els asils, residències, cases de repòs, balnearis,
instal·lacions dedicades al tractament dels ancians, malalts crònics, incapacitats,
drogoaddictes i alcohòlics.
17. HOSPITALITZACIÓ: Supòsit pel qual una persona figura inscrita en un hospital
com a pacient i hi queda ingressada més de vint-i-quatre hores o en règim
d’ambulatori.
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18. URGÈNCIA: El procés que no pot esperar l’atenció dels serveis ordinaris de
l’ASSEGURADOR per a una correcta assistència.
19. SUPORT DURADOR: El que permet guardar, recuperar fàcilment i reproduir
sense canvis el Contracte d’assegurança i qualsevol altra informació relacionada amb
l’assegurança mateixa, ja sigui en paper o en qualsevol altre mitjà inalterable.

CLÀUSULA TERCERA: OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Dins dels límits i condicions estipulats al Contracte d’assegurança formalitzat en
aquesta Pòlissa i mitjançant el cobrament de la PRIMA, l’ASSEGURADOR es
compromet a proporcionar a l’ASSEGURAT, a Espanya, l’assistència mèdica i/o
quirúrgica i hospitalària en tot tipus de malalties o lesions compreses a les especialitats i
modalitats que figuren a la “Descripció de la cobertura”, Clàusula QUARTA d’aquesta
Pòlissa, i en els Annexos o Suplements corresponents, o bé el reemborsament de les
despeses de l’esmentada assistència mèdicoquirúrgica, quan aquesta es produeixi fora
d’Espanya, fins als límits estipulats a les Condicions Generals i Particulars.
Per tant, les garanties d’aquest Contracte d’Assegurança estan sota dues modalitats:
a) Prestació de serveis amb Llista de facultatius i centres propis i/o concertats a
Espanya.
b) Reemborsament de despeses mèdiques i hospitalàries produïdes fora d’Espanya.
En la modalitat de prestació de serveis en cap cas es poden concedir indemnitzacions
optatives en metàl·lic en substitució de la prestació de serveis d’assistència sanitària.
En aquesta assegurança no són assegurables les persones de més de 65 anys. No
obstant això, els ASSEGURATS que arribin a aquesta edat durant la vigència del
Contracte podran continuar assegurats, exclusivament en la modalitat de prestació de
serveis amb Llista de facultatius i centres propis i/o concertats, mai en reemborsament
de despeses.
En tot cas, segons disposa l’article 103 de la Llei, l’ASSEGURADOR assumeix la
necessària assistència de caràcter urgent, d’acord amb el que es preveu a les condicions
del Contracte.

CLÀUSULA QUARTA: DESCRIPCIÓ DE LA COBERTURA
La cobertura d’aquest Contracte es descriu en aquesta Clàusula i als Annexos i
Suplements que s’adjunten en aquesta Pòlissa.
L’ASSEGURADOR lliura a l’ASSEGURAT la “Llista de facultatius”, en la qual
figuren, a més de la relació de metges i d’especialistes, els serveis d’urgència, els
serveis d’infermeria, les societats autoritzades a prestar serveis assistencials, els centres
d’hospitalització a utilitzar a la província de Barcelona i un extracte de les normes
d’utilització dels serveis contractats.
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Així mateix, l’ASSEGURADOR lliura la xarxa nacional d’entitats col·laboradores que
presten assistència sanitària a tota Espanya.
La modalitat de prestació de serveis tindrà la cobertura següent:
1. Urgències
Atenció durant les vint-i-quatre hores del dia mitjançant el nostre Servei
Permanent d’Urgències.
2. Medicina general
Assistència domiciliària i en consultori.
3. Pediatria i puericultura de capçalera
Per a menors de 18 anys. Assistència domiciliària i en consultori.
4. Especialitats
-

-

Al·lergologia.
Anàlisis clíniques.
Anatomia patològica.
Anestesiologia i reanimació.
Angiologia i cirurgia vascular.
Aparell digestiu.
Aparell respiratori –Pneumologia–.
Cardiologia.
Cirurgia cardiovascular.
Cirurgia general i de l’aparell digestiu.
Cirurgia maxil·lofacial: Exclosa la col·locació d’implants osteointegrats.
Cirurgia pediàtrica.
Cirurgia plàstica i reparadora: Exclosos la cirurgia i els tractaments estètics.
Cirurgia toràcica.
Dermatologia. Exclosa la dermatologia cosmètica.
Endocrinologia i nutrició.
Ginecologia i obstetrícia. Reconeixement ginecològic anual. Exclosa la
interrupció voluntària de l’embaràs, encara que es tracti dels supòsits
contemplats per la legislació vigent.
Hematologia i hemoteràpia.
Medicina interna.
Medicina nuclear (*).
Nefrologia.
Neurocirurgia.
Neurofisiologia clínica.
Neurologia.
Odontoestomatologia. Inclou únicament extraccions i una tartrectomia
(neteja de boca) (*) a l’any quan hi hagi patologia bucal.
Oftalmologia: Exclosa la cirurgia refractiva.
Oncologia mèdica.
Oncologia radioteràpica.
Otorinolaringologia.
Psiquiatria. Queden excloses la psicoanàlisi, la hipnosi, la psicoteràpia
individual o de grup, els tests psicològics, la sofrologia, la narcolèpsia
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-

-

ambulatòria i el tractament per drogoaddicció o alcoholisme.
Radiodiagnòstic: Inclosos els mitjans de contrast.
Rehabilitació. (*) Exclosa la fisioteràpia de manteniment i ocupacional,
així com la rehabilitació de malalties cròniques quan s’hagin estabilitzat
les lesions.
Reumatologia.
Traumatologia i cirurgia ortopèdica.
Urologia.

(*) Aquests serveis requeriran, a més de la petició escrita del metge de la
“Llista de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis administratius de
l’ASSEGURADOR.
5. Atenció d’infermeria
Administració parenteral de tractaments en consultori i a domicili en els casos
prescrits pel metge de la “Llista de facultatius” de l’ASSEGURADOR.
6. Tècniques especials:
Sempre s’han de realitzar prèvia prescripció escrita d’un metge de la
“Llista de facultatius” de l’ASSEGURADOR.
Aquests serveis requeriran, a més de la petició escrita del metge de la
“Llista de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis administratius de
l’ASSEGURADOR.
6.1 de diagnòstic
Aquest servei comprèn els mitjans de diagnòstic habituals reconeguts per la
pràctica mèdica en el moment de subscripció d’aquest Contracte.
-

Angioradiologia.
Audiometria objectiva.
Biologia molecular.
Campimetria bilateral computada.
Coronariografia.
Densitometria òssia.
Doppler i Ecodoppler.
Ecografia.
Electromiografia.
Electrooculograma.
Electroretinograma.
Endoscòpies (digestiva, pneumològica, urològica).
Escàner.
Estudi polisomnogràfic.
Exploracions amb radioisòtops.
Exploracions urodinàmiques.
Fluoresceïngrafia.
Hemodinàmica vascular i cardíaca.
Holter.
Immunohistoquímica.
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-

-

Mamografia.
Neuroradiologia.
Potencials evocats.
Proves d’al·lèrgia.
Proves d’esforç cardiològiques.
Proves funcionals digestives:
- Manometria.
- pH-metria.
Ressonància magnètica.
Spect.
Tomografia de coherència òptica (OCT).
Tomografia per emissió de positrons (PET). Limitada a la llista
d’indicacions en oncologia amb cobertura pública, publicada per
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Catalunya.

6.2 Terapèutiques
Aquest servei comprèn tècniques terapèutiques habituals reconegudes per la
pràctica mèdica en el moment de subscripció d’aquest Contracte.
-

Angioplàstia coronària.
Cambra hiperbàrica.
Endoscòpia terapèutica.
Fotocoagulació per làser oftalmològic.
Litotrípsia renal.

7. Banc de sang i plasma
Són a càrrec de l’ASSEGURADOR l’acte mèdic de la transfusió en tots els
casos, així com la sang i/o el plasma a transfondre dins i fora de quiròfan.
8. Oxigenoteràpia
En clínica per a tot tipus d’ingressos i a domicili.
Aquest servei requerirà, a més de la petició escrita del metge de la “Llista
de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis administratius de
l’ASSEGURADOR.
9. Ingressos en clíniques
Aquests serveis requeriran, a més de la petició escrita del metge de la
“Llista de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis administratius de
l’ASSEGURADOR.
Es realitzen quan l’índole del tractament ho requereix i prèvia petició d’un
metge de la “Llista de facultatius” de l’ASSEGURADOR i sempre en clíniques
concertades per l’ASSEGURADOR. Poden donar lloc a:
9.1 Hospitalització quirúrgica
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Per a tot tipus d’intervencions quirúrgiques i/o traumatològiques emparades per
la cobertura de la Pòlissa. Comprèn:
-

Estada a la clínica per al malalt, sense límit de dies, en habitació individual
sempre que les característiques del Centre ho permetin.
Drets de quiròfan.
Material de cures, dins i fora del quiròfan.
Medicació, dins i fora del quiròfan.
Drogues anestèsiques.
Sutura mecànica quirúrgica.
Cirurgia amb làser quirúrgic, en proctologia i otorinolaringologia.
Cirurgia amb làser quirúrgic, per al tractament de venes varicoses i estenosi
de vies respiratòries.
Estada en unitats de cures intensives, cures especials i unitat coronària.

9.2 Hospitalització mèdica
Ingrés en una clínica per a aquelles malalties o processos que no requereixin
intervenció quirúrgica però que, a judici del metge de la “Llista de facultatius”,
no puguin tractar-se al domicili del pacient amb una tècnica correcta i
requereixin internament. No té límit de dies i comprèn:
-

Estada a la clínica per al malalt en habitació individual sempre que les
característiques del Centre ho permetin.
Cures i el seu material.
Medicació.
Quimioteràpia antineoplàsica en pacients hospitalitzats, amb els criteris i
límits establerts a les Condicions Particulars.
Estada en unitats de cures intensives, cures especials i unitat coronària.

En cap cas s’acceptarà com a motiu de permanència a la clínica problemes de
tipus social.
9.3 Hospitalització neonatològica
Ingrés en clínica per a nounats si prèviament s’ha cursat la seva alta com
ASSEGURAT. No té límit de dies i comprèn:
-

Estada a la unitat de neonatologia.
Drets de quiròfan.
Material de cures i medicació, dins i fora de quiròfan.
Drogues anestèsiques.

9.4 Hospitalització psiquiàtrica
Ingrés en una clínica, en un centre especialitzat, fins a un màxim de 90 dies per
any natural, en els casos de trastorns mentals crònics en fase aguda i, en
general, tots aquells processos aguts que, a judici del metge de la “Llista de
facultatius”, no puguin tractar-se al domicili del pacient i requereixin
internament. Comprèn:
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-

Estada en una clínica per al malalt.
Medicació.

No cobreix el servei d’acompanyant en clínica.
En cap cas s’acceptarà com a motiu de permanència a la clínica problemes de
tipus social.
9.5 Cirurgia major ambulatòria
Comprèn:
-

Estada a la unitat de cirurgia ambulatòria.
Drets de quiròfan.
Material de cures, dins i fora de quiròfan.
Medicació, dins i fora de quiròfan.
Drogues anestèsiques.

10. Embarassos i parts
Aquests serveis requeriran, a més de la petició escrita del metge de la
“Llista de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis administratius de
l’ASSEGURADOR.
Comprèn els serveis següents:
-

Vigilància de l’embaràs per un metge tocòleg i la seva assistència en els
parts normals, distòcics i prematurs.
Educació maternal i preparació al part.
Detecció prenatal de cromosomopaties i defectes del tub neural (cribratge
bioquímic del primer o segon trimestre, amniocentesi, biòpsia corial).
Llevadora.
Ecografies durant l’embaràs, sempre a criteri del metge de la “Llista de
facultatius”, fins a un màxim de tres, llevat dels embarassos d’alt risc.
Reserva Respiració Fetal (RRF). Només en embarassos d’alt risc i prèvia
prescripció facultativa.
Fisioteràpia per a la recuperació postpart del sòl pelvià (abans de passats sis
mesos de la data del part).

10.1 Ingrés en una clínica per a tot tipus de part amb la cobertura següent:
-

Estada en una habitació individual per a la mare, sempre que les
característiques del Centre ho permetin.
Dret de sala de parts, o quiròfan en cas de cesària.
Material de cures, dins i fora del quiròfan.
Medicació, dins i fora del quiròfan.
Honoraris d’anestesista i drogues anestèsiques.
Vacuna anti RH.
Amb càrrec a la Pòlissa de la mare servei de sala de nadons i, en el mateix
servei, assistència pediàtrica al nounat, limitada al menor dels terminis
següents: alta clínica de la mare o deu dies.
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-

-

En el cas que al nounat li calgui ingrés neonatològic, l’ASSEGURADOR es
farà càrrec del sinistre si prèviament s’ha cursat la seva alta com a
ASSEGURAT.
Trasllat en ambulància, degudament equipada, al centre adequat si la clínica
on té lloc el part no disposa de servei d’incubadora.

11. Altres serveis
Aquests serveis requeriran, a més de la petició escrita del metge de la
“Llista de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis administratius de
l’ASSEGURADOR.
-

-

Ortòptica i pleòptica.
Ventiloteràpia i aerosols.
Diagnòstic precoç del càncer de mama mitjançant mamografia.
Procediments quirúrgics de planificació familiar: esterilització tubària i
vasectomia.
Logopèdia infantil, fins a 20 sessions.
Foniatria, casos quirúrgics, fins a 15 sessions.
Psicologia clínica i de l’adolescència, fins als 18 anys, sota prescripció d’un
metge especialista en pediatria o psiquiatria de la llista de facultatius i fins a
15 sessions.
L’ASSEGURAT amb residència a Espanya tindrà a l’estranger la cobertura
de l’Assegurança d’Assistència en Viatges.
Les noves tècniques complementàries de diagnòstic o terapèutiques que en
el futur demostrin la seva eficàcia s’incorporaran a la cobertura de la Pòlissa
mitjançant suplements a les Condicions Particulars amb revisió de la
PRIMA, si escau.

CLÀUSULA CINQUENA: EXCLUSIONS
Queden exclosos de la cobertura d’aquesta Assegurança:
I. Els riscos que es descriuen a continuació:
1. Les malalties, lesions o defectes físics ja existents en el moment d’assegurar-se,
llevat que es declarin en el “Qüestionari de salut” i siguin expressament acceptats
per l’ASSEGURADOR.
2. Les epidèmies declarades oficialment.
3. Els causats pels fenòmens de la natura següents: terratrèmols, sismes submarins,
inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques
atípiques i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
4. Els produïts per esdeveniments extraordinaris de caràcter violent com ara
terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult o conflictes armats, hi hagi o no
declaració oficial de guerra.
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5. Els derivats de fets o actuacions de les Forces Armades i Cossos de Seguretat en
temps de pau.
En general, els riscos de caràcter extraordinari, la cobertura dels quals correspon
al Consorci de Compensació d’Assegurances, d’acord amb el seu Estatut legal.
6. Els que tinguin relació directa o indirecta amb explotacions nuclears o radioactives
que estiguin coberts per l’Assegurança de Risc Nuclear.
7. Queden excloses en tots els casos d’hospitalització les despeses per l’ús de telèfon,
televisor i altres serveis no imprescindibles per a la necessària assistència
hospitalària.
8. L’assistència derivada de patologies produïdes per la participació de
l’ASSEGURAT en activitats professionals o esportives que impliquin una elevada
perillositat, ja sigui com a professional o aficionat, com ara: activitats
subterrànies, subaquàtiques, aèries, vehicles de motor, embarcacions, boxa, toreig,
etc., i qualsevol altra de naturalesa anàloga.
II. Les prestacions sanitàries següents:
1. La cirurgia i els tractaments estètics, les seves seqüeles i les cirurgies i tractaments
conseqüència d’unes o altres.
2. Anàlisis i altres exploracions que siguin necessàries per a l’expedició de certificats,
l’emissió d’informes i el lliurament de qualsevol tipus de document mèdic que no
tingui una clara funció assistencial.
3. Els mitjans de diagnosi i les tècniques de tractament que no siguin pràctica
habitual en el sistema sanitari públic.
4. Les obturacions i les pròtesis dentals, l’ortodòncia i l’endodòncia i la col·locació
d’implants, així com les proves prèvies per realitzar aquests tractaments.
5. La psicoanàlisi, la hipnosi, la psicoteràpia individual o de grup, els tests
psicològics, sofrologia, narcolèpsia ambulatòria i tractament per drogoaddicció o
alcoholisme.
6. La fisioteràpia de manteniment i ocupacional, així com la rehabilitació de
malalties cròniques quan s’hagin estabilitzat les lesions.
7. Les ortesis i els productes ortopèdics i anatòmics.
8. Les estades en asils, cures de repòs, tractaments balneoteràpics, encara que hagin
estat prescrits per facultatius, així com els ingressos en centres hospitalaris a
conseqüència de tractaments dietètics per aprimar-se o engreixar-se.
9. L’hospitalització basada en problemes de tipus social o familiar, així com aquella
que es pugui substituir per una assistència domiciliària o ambulatòria.
10. Les revisions mèdiques o exàmens de salut.
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11. Les teràpies alternatives com ara l’homeopatia i l’acupuntura.
12. Les cirurgies experimentals i els tractaments no reconeguts per la ciència mèdica.
13. Exclosa la dermatologia cosmètica.
14. Exclosa la cirurgia refractiva.
15. L’atenció mèdica prestada en el context de disciplines que no estiguin
contingudes en la llista d’especialitats oficials, vigent i publicada pels Ministeris
d’Educació i de Sanitat.
III. Prestacions excloses llevat que s’incloguin expressament a les Condicions
Particulars:
1. L’assistència sanitària que exigeixi el tractament per accidents de treball o malaltia
professional segons la legislació vigent.
2. L’assistència sanitària per danys a persones, en els supòsits d’ assegurament
obligatori del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la
Circulació de Vehicles de Motor.
3. La medicina preventiva, la diagnosi i els tractaments d’esterilitat, planificació
familiar i tècniques de reproducció assistida.
4. Pròtesis internes, esquelètiques i cardiovasculars; material d’osteosíntesi i lents
intraoculars.
5. El trasplantament d’òrgans, teixits i precursors hematopoètics.
6. Les proves de detecció precoç de malalties congènites, llevat les descrites a la
Clàusula QUARTA: Descripció de la cobertura i a d’altres Annexos i Suplements.
7. Consell genètic.
8. La medicació a pacients no hospitalitzats.
9. La medicació en tractaments oncològics en règim ambulatori o en hospital de dia.
10. En els tractaments oncològics:
- Radioteràpia. Accelerador lineal i radiocirurgia.
- Quimioteràpia antineoplàsica en pacients hospitalitzats.
- Servei domiciliari de cures pal·liatives.
11. Els tractaments amb CPAP a domicili.
12. Queden excloses en tots els casos d’hospitalització:
- Les despeses conseqüència de revisions o tractaments preventius.
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- La pensió completa de l’acompanyant.
13. Servei de fisioteràpia a càrrec d’un tècnic fisioterapeuta.
14. En la rehabilitació i recuperació funcional s’exclouen els processos en els quals
sigui necessària una teràpia educativa, com ara l’educació per al llenguatge en
processos congènits o l’educació especial en els malalts amb afecció psiquiàtrica.
15. Podòleg (callista).
16. Ambulància.
17. Hemodiàlisi, ronyó artificial i diàlisi peritoneal.
18. No estan compreses en la cobertura de la pòlissa, mentre no hi constin
expressament, les noves tècniques complementàries de diagnosi o terapèutiques
que vagin apareixent en l’espectre assistencial de la medicina.

CLÀUSULA SISENA: PERÍODE DE CARÈNCIA
Tots els serveis coberts per aquesta Pòlissa seran atesos des del moment d’entrada en
vigor del Contracte, amb els límits establerts per a cada prestació en concret.
S’exceptuen del principi general anterior les prestacions següents, que tenen els
períodes de carència establerts a continuació, tant en la modalitat de prestació de
serveis com en la modalitat de reemborsament de despeses mèdiques i
hospitalàries:
SIS MESOS per a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les intervencions quirúrgiques i l’hospitalització per qualsevol motiu o de
qualsevol naturalesa.
Tècniques especials de diagnosi.
Tècniques especials terapèutiques.
Banc de sang i plasma.
Oxigenoteràpia.
Litotrípsia renal.
Diagnosi precoç del càncer de mama mitjançant mamografia.
Tècniques invasives de diagnosi prenatal (amniocentesi, etc.).
Educació maternal i preparació al part.
Tractament de logopèdia infantil.
Tractament de foniatria.

DEU MESOS per a:
•

L’assistència a parts.

Els casos d’ingressos mèdics i/o quirúrgics d’URGÈNCIA, els parts prematurs i els
parts distòcics d’URGÈNCIA seran atesos, en tot cas, sense tenir en compte els
possibles terminis de carència.
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CLÀUSULA SETENA: PROCEDIMENTS
A) PRESTACIÓ DE SERVEIS. UTILITZACIÓ A ESPANYA DELS SERVEIS
CONCERTATS
L’assistència es presta d’acord amb els principis i les normes que es descriuen a
continuació.
L’exercici dels drets garantits pel Contracte és personal i intransferible.
La modalitat de prestació de serveis es garanteix a tota Espanya, fins els límits estipulats
a les Condicions Generals i Particulars.
1. S’acorda la lliure elecció per part dels ASSEGURATS emparats per aquest Contracte
de qualsevol metge que figuri a la “Llista de facultatius” de l’ASSEGURADOR.
2. Un cop subscrit el Contracte, l’ASSEGURADOR lliura a l’ASSEGURAT la targeta
acreditativa de la seva condició, la qual ha de ser signada pel titular i ha de ser
exhibida en utilitzar els serveis, juntament amb el Document Nacional d’Identitat, les
persones obligades a tenir-ne, si se’ls demana.
3. La targeta d’ASSEGURAT proveïda de xip electrònic, recarregable a les oficines de
l’ASSEGURADOR, a la pàgina web: www.asc.cat o a les entitats financeres
concertades, és el mitjà d’acreditació de la condició d’ASSEGURAT, del registre
dels actes practicats i la participació de l’ASSEGURAT en el seu cost.
L’ASSEGURAT haurà de firmar el rebut acreditatiu del servei rebut i li lliuraran una
còpia com a comprovant.
4. L’ASSEGURAT, en utilitzar els serveis, participa en el seu cost mitjançant un càrrec
per sistema electrònic a la seva targeta d’ASSEGURAT, per cada acte mèdic
realitzat.
5. El valor de la participació de l’ASSEGURAT és el fixat a les Condicions
Particulars d’aquest Contracte. Per a les seves actualitzacions, n’hi ha prou amb la
simple comunicació per part dels òrgans de direcció de l’ASSEGURADOR. Aquesta
comunicació s’integrarà a les Condicions Particulars modificant-ne les inicials.
6. Els serveis d’assistència emparats en aquest Contracte en la modalitat de prestació de
serveis seran prestats exclusivament en tot el territori nacional pels professionals, les
societats autoritzades i els centres que figuren a la “Llista de facultatius” de
l’ASSEGURADOR en els consultoris indicats.
7. L’ASSEGURADOR s’obliga a prestar els serveis domiciliaris únicament al domicili
que figura a la Pòlissa. El canvi de domicili de l’ASSEGURAT haurà de ser notificat
per carta amb la major brevetat possible.
8. L’ASSEGURADOR es compromet a prestar assistència sanitària a l’ASSEGURAT
desplaçat a qualsevol província del territori nacional, tant a les capitals com a les
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localitats on hi hagi centres concertats, segons la relació que figura a la xarxa
nacional d’entitats col·laboradores.
9. Els metges de Medicina General i Pediatria de capçalera són de lliure elecció per part
de l’ASSEGURAT, d’entre els que figuren inscrits a la “Llista de facultatius”. Les
visites domiciliàries s’efectuaran únicament quan, per motius que només depenguin
de la malaltia que pateix l’ASSEGURAT, aquest no es pugui traslladar al consultori
del facultatiu.
10. L’ASSEGURAT, un cop concertada prèviament l’hora de visita, pot acudir a la
consulta del metge especialista escollit, llevat d’aquelles especialitats que, per la
seva pròpia naturalesa, necessiten la petició escrita d’un facultatiu de
l’ASSEGURADOR i/o prèviament l’autorització escrita de l’ASSEGURADOR,
segons les normes que consten a la “Llista de facultatius”.
11. Tots els serveis d’assistència emparats en aquest Contracte estan supeditats a la
seva procedència en base a criteris mèdics (protocols i guies de pràctica clínica)
fonamentats en l’evidència científica i amb relació al seu benefici per al
diagnòstic, seguiment i/o tractament de les patologies.
Hi ha certs serveis especials que necessitaran, a més de la petició escrita del
metge de la “Llista de facultatius”, l’autorització estesa pels serveis
administratius de l’ASSEGURADOR.
12. En qualsevol cas, l’ASSEGURADOR es reserva el dret de modificar els circuits
administratius i els criteris d’autorització dels serveis en pro d’una major eficàcia i
equitat en la cobertura, tenint en compte els avenços científics que es vagin
produint.
13. L’hospitalització ha de ser ordenada per un metge de la “Llista de facultatius” de
l’ASSEGURADOR, mitjançant un escrit on figuri el motiu d’internament,
intervenció o assistència a realitzar i la previsió del nombre d’estades. Aquest escrit
s’ha de presentar a les oficines de l’ASSEGURADOR per a la corresponent
autorització.
L’ASSEGURADOR atorgarà aquesta confirmació llevat que entengui que és una
prestació no coberta pel Contracte. La confirmació vincula econòmicament
l’ASSEGURADOR.
Malgrat el que s’estableix en el paràgraf anterior, en els casos d’urgència n’hi ha
prou a aquest efecte amb l’ordre del metge de la “Llista de facultatius” de
l’ASSEGURADOR, tot i que l’ASSEGURAT ha d’obtenir la confirmació dins de
les setanta-dues hores següents a l’ingrés en la institució hospitalària.
En aquests supòsits d’urgència, l’ASSEGURADOR resta vinculat econòmicament
fins al moment en què manifesti les seves objeccions a l’ordre del metge per
entendre que el Contracte no cobreix l’hospitalització.
L’ASSEGURADOR no es fa càrrec de les despeses d’hospitalitzacions a centres
no concertats.
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En cap cas s’accepten com a motius de permanència problemes de tipus social
(dificultats d’atenció familiar al domicili, etc.). La permanència en una clínica
d’un malalt està condicionada al criteri exclusiu del metge de la “Llista de
facultatius” de l’ASSEGURADOR, el qual pot indicar i/o continuar el tractament
en el domicili de l’ASSEGURAT, segons el seu criteri professional.
Quan un malalt, en ingressar a la clínica, decideixi ocupar una habitació de preu
superior al d’aquella que li faciliti l’ASSEGURADOR, anirà a càrrec seu
l’abonament de la diferència que ocasioni la seva decisió.
Un cop feta la indicació d’alta d’un malalt a la clínica per part del facultatiu de
l’ASSEGURADOR, si l’ASSEGURAT decideix perllongar els dies
d’hospitalització, les despeses ocasionades a partir de l’alta quedaran excloses de
la cobertura del Contracte.
14. Qualsevol servei d’urgència cal sol·licitar-lo al Centre o Centres d’Urgència
Permanent que té establerts l’ASSEGURADOR, els telèfons i adreces dels quals
figuren a la “Llista de facultatius” lliurada a l’ASSEGURAT.
15. L’ASSEGURADOR no es fa càrrec del cost de cap prestació assistencial sanitària
si no l’ha autoritzada prèviament i sempre com a conseqüència de la indicació
escrita d’un metge de la “Llista de facultatius” de l’ASSEGURADOR. S’exceptuen
les prestacions de caràcter urgent, sempre que se sotmetin a l’autorització de
l’ASSEGURADOR dins del termini de setanta-dues hores, comptades a partir de
la data en què van tenir lloc. Així doncs, aquestes urgències s’han de justificar
davant l’ASSEGURADOR dins del termini indicat. Després d’aquest termini no
s’acceptarà cap reclamació amb càrrec a l’ASSEGURADOR.
16. És potestatiu de qualsevol facultatiu de l’ASSEGURADOR el cobrament
d’honoraris meritats per l’expedició de certificats, emissions d’informes i
lliurament de qualsevol altre tipus de document propi de la seva professió que no
tingui una clara funció assistencial.
17. L’ASSEGURADOR no es fa responsable dels honoraris mèdics de qui no figuri a
la “Llista de facultatius” ni de cap prestació assistencial sol·licitada per ells.
18. La “Llista de facultatius” vàlida és l’última revisió actualitzada que estarà a
disposició de l’ASSEGURAT. Atesa la complexitat de serveis i el nombre de
facultatius de l’ASSEGURADOR, les dades que figuren a la Llista poden patir
variacions, per la qual cosa es recomana que, davant de qualsevol contingència, es
consulti l’ASSEGURADOR al seu web: www.asc.cat.
B) REEMBORSAMENT DE DESPESES MÈDIQUES I HOSPITALÀRIES
PRODUÏDES FORA D’ESPANYA I TRAMITACIÓ DEL SINISTRE
L’ASSEGURADOR reemborsarà a l’ASSEGURAT les despeses usuals i raonables
segons la ciència mèdica pels serveis mèdics i hospitalari produïts fora d’Espanya dels
riscos coberts i no exclosos a la Pòlissa, amb els límits següents:
1- Suma assegurada
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El límit màxim que assumirà l’Entitat per ASSEGURAT per totes les
despeses originades en una anualitat de l’assegurança o per un mateix procés
en diverses anualitats serà de: 150.000 euros.
2- Reemborsament
El reemborsament de les despeses garantides i justificades en què incorri
l’ASSEGURAT a l’estranger estarà cobert per l’ASSEGURADOR en un
80% i amb el límit parcial màxim que es descriu en el punt següent. L’import
restant serà a càrrec de l’ASSEGURAT en concepte de franquícia.
3- Límits parcials
S’estableix el quadre següent de límits parcials màxims coberts per
l’ASSEGURADOR en aquestes prestacions:
QUADRE RESUM DE COBERTURES
Reemborsament del 80% amb els següents límits
ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIMÀRIA. Límit per acte mèdic
Pediatria
Medicina general
Diplomats d’infermeria
Urgències domiciliàries

Euros
150
90
54
120

ASSISTÈNCIA MÈDICA ESPECIALITZADA.
Límit per acte mèdic ............................................................. 150 euros
TÈCNIQUES ESPECIALS DE DIAGNÒSTIC.
Límit anual ........................................................................ 9.000 euros
ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA
Euros
Urgència hospitalària
300
Hospital de dia. Límit diari incloent-hi medicació excepte quimioteràpia
240
Ingrés ambulatori quirúrgic
450
Hospitalització quirúrgica. Límit diari per despeses d’estada a l’hospital. No inclou
450
honoraris del cirurgià i anestesista
Hospitalització mèdica. Límit diari per despeses d’estada a l’hospital
360
Hospitalització psiquiàtrica. Límit diari per despeses d’estada a l’hospital
210
Límit anual per acompanyant en clínica en ingressos quirúrgics, obstètrics i mèdics 2.400
EMBARASSOS I PARTS
Euros
120
Límit honoraris per visita
Assistència del tocòleg al part
900
Anestesista
360
Hospitalització obstètrica (sala de nadons inclosa). Límit diari per despeses d’estada a
l’hospital. No inclou honoraris de l’obstetra i anestesista
390
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Llevadora
Límit anual per embaràs, part i puerperi

300
4.600

ESTADES EN UNITATS ESPECIALS
Unitat de neonatologia. Límit diari per despeses d’estada
UVI. Límit diari per despeses d’estada

Euros
360
720

HONORARIS PER INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
Intervencions Grup 1
Intervencions Grup 2
Intervencions Grup 3
Intervencions Grup 4
Intervencions Grup 5
Intervencions Grup 6
Intervencions Grup 7
Intervencions Grup 8
Intervencions Grup 9
Intervencions Grup 10

Euros
180
360
900
1.500
1.800
2.400
2.700
3.900
7.200
10.800

Nota.- La relació de les intervencions quirúrgiques classificades per grups es detalla a
l’ANNEX I.
HONORARIS ANESTÈSIA
Intervencions Grup 1
Intervencions Grup 2
Intervencions Grup 3
Intervencions Grup 4
Intervencions Grup 5

Euros
150
240
360
480
720

Nota.- La relació dels honoraris d’anestèsia de les intervencions quirúrgiques
classificades per grups es detalla a l’ANNEX I.
ALTRES SERVEIS:
Litotrípsia renal. Límit per tractament
Ortòptica i pleòptica. Límit per sessió
Hemodiàlisi. Límit per sessió
Fisioteràpia i rehabilitació. Límit anual
Podologia. Límit anual

Euros
1.500
30
180
4.500
500

AMBULÀNCIA
Ambulància dins del terme municipal
Ambulància fora del terme municipal
Límit anual

Euros
150
480
900

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS
Radioteràpia. Límit anual
Quimioteràpia. Incloent-hi honoraris mèdics. Límit per sessió
Límit anual per tractament oncològic. Incloent-hi qualsevol activitat assistencial

Euros
9.000
1.500
15.000
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terapèutica i/o pal·liativa
LÍMIT ANUAL PER HONORARIS MÈDICS ........................................ 90.000 euros
4- Tramitació en cas de sinistre
a) L’ASSEGURAT, o la persona designada per ell, haurà de comunicar la
prestació utilitzada en un termini màxim de set dies des que es produeixi.
b) El PRENEDOR, o en el seu cas, l’ASSEGURAT, haurà de presentar a
l’ASSEGURADOR la documentació següent perquè aquest pugui realitzar
el reemborsament corresponent de les despeses mèdiques:
- Imprès de sol·licitud de reemborsament de despeses degudament
emplenat. La part relativa a la malaltia o accident i també la prescripció
d’exploracions complementàries de diagnòstic i de tractaments,
intervencions quirúrgiques, ingressos i hospitalitzacions garantides.
Caldrà emplenar una sol·licitud de reemborsament de despeses per cada
episodi assistencial i/o acte mèdic.
- Original de les factures oficials de les despeses de l’assistència
extrahospitalària i hospitalària que ocasioni l’ASSEGURAT, a més dels
corresponents rebuts de confirmació del pagament.
Les factures hauran de contenir com a mínim les dades següents: Nom
del malalt/pacient al qual s’ha prestat l’assistència, prestació realitzada
(consulta, proves, intervencions, etc.), dates en què s’ha realitzat la
prestació, identificació de la persona física i/o jurídica que ha realitzat
l’assistència (DNI, NIF, número de col·legiat), justificació i manera en
què s’ha procedit al pagament (metàl·lic, targeta, taló) i informe mèdic
original de les prestacions rebudes. En les proves diagnòstiques i les
consultes a diversos especialistes per un mateix procés, caldrà un informe
mèdic de les causes que motiven la necessitat assistencial.
En les hospitalitzacions o intervencions, juntament amb l’informe mèdic
establert al paràgraf anterior, caldrà presentar un informe d’alta
hospitalària amb indicació del seguiment posthospitalari requerit.
c) El PRENEDOR i/o l’ASSEGURAT hauran de permetre en tot moment
que els metges designats per l’ASSEGURADOR visitin l’ASSEGURAT i
facin totes les indagacions o comprovacions que considerin oportunes.
d) En el cas d’intervencions quirúrgiques programades, processos i/o
hospitalitzacions que per causes mèdiques o quirúrgiques es consideri que
poden superar previsiblement els 1.200 euros, caldrà comunicar-ho a
l’entitat asseguradora preferentment abans que es produeixin o, en
qualsevol cas, immediatament després de la seva producció.
e) L’ASSEGURAT, a més, haurà de seguir fidelment les prescripcions del
metge i donar a l’ASSEGURADOR tota mena d’informació sobre les
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circumstàncies o conseqüències del sinistre. L’actuació negligent de
l’ASSEGURAT suposa la renúncia al cobrament de les quantitats que
li poguessin correspondre com a reemborsament.
5- Forma de pagament i reemborsament de les despeses
Quan l’ASSEGURAT incorri en despeses previstes a les condicions de la
Pòlissa que donin lloc al reemborsament, l’ASSEGURADOR pagarà la
quantitat que correspongui al PRENEDOR o a l’ASSEGURAT, segons
s’escaigui, a través del mitjà de pagament que s’estableixi. Un cop rebuda la
documentació referida en el punt quart i efectuades les comprovacions
oportunes per establir l’existència del sinistre, l’ASSEGURADOR, en el
termini de 15 dies laborables, haurà de reemborsar o consignar la quantitat
garantida segons les circumstàncies conegudes.
En el supòsit que el procés tingui una durada superior a dos mesos, el
PRENEDOR o, si s’escau, l’ASSEGURAT, haurà de remetre a
l’ASSEGURADOR la factura o factures de les despeses ocasionades en el
bimestre anterior.
L’ASSEGURADOR, d’acord amb l’article 20 de la Llei, incorrerà en
morositat quan no hagi pagat la indemnització en el termini de tres mesos des
que s’hagi produït el sinistre.
Igualment, incorrerà en morositat si no paga l’import mínim del que pogués
deure dins dels quaranta dies següents a la recepció de la declaració del
sinistre.
L’interès aplicable de la morositat serà un interès anual igual al de l’interès
legal del diner vigent, en el moment de produir-se la morositat, incrementat
en el cinquanta per cent, d’acord amb l’article 20,4 de la Llei.
No es podrà considerar morositat de l’ASSEGURADOR si la falta de
pagament de la indemnització està fundada en una causa justificada que no li
sigui imputable.
Serà causa justificada el fet que l’ASSEGURAT no compleixi les normes de
tramitació de la present Clàusula amb relació al desenvolupament del sinistre.
La valoració de les despeses o de la quantitat a reemborsar per part de
l’ASSEGURADOR es farà en euros, al canvi oficial comprador del mercat de
divises que, en la data d’abonament per part del PRENEDOR o
l’ASSEGURAT de la factura de despeses mèdiques i/o hospitalàries objecte
de reemborsament, tingui la moneda en què l’esmentat PRENEDOR o
ASSEGURAT hagi efectuat el pagament per l’assistència rebuda.
En cas de desacord sobre la naturalesa de la malaltia i/o l’import del sinistre a
reemborsar, les parts se sotmetran a l’arbitratge de Pèrits Mèdics d’acord amb el
procediment de l’article 38 de la Llei.
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CLÀUSULA VUITENA: BASES DEL CONTRACTE
1. La sol·licitud i el “Qüestionari de salut” emplenats pel PRENEDOR i/o
ASSEGURAT, així com la proposició de l’ASSEGURADOR, si escau, juntament
amb aquesta Pòlissa, amb els seus Annexos i Suplements, constitueixen un tot
unitari, fonament de l’Assegurança, que només cobreix, dins dels límits i condicions
estipulats, els riscos que s’hi descriuen.
2. Aquest Contracte ha estat concertat sobre la base de les declaracions formulades pel
PRENEDOR i/o ASSEGURAT en el “Qüestionari de salut” al qual ha estat sotmès
per l’ASSEGURADOR i que han motivat la seva acceptació del risc, l’assumpció per
part seva de les obligacions derivades del Contracte i la fixació de la PRIMA.
3. L’ASSEGURADOR pot rescindir el Contracte mitjançant una declaració dirigida al
PRENEDOR i/o ASSEGURAT, en el termini d’un mes, a comptar des del
coneixement de la reserva o inexactitud del PRENEDOR i/o ASSEGURAT, segons
el que preveu l’article 10 de la Llei.
Quan la reserva o inexactitud es produeixi mitjançant dol o culpa greu del
PRENEDOR i/o ASSEGURAT, l’ASSEGURADOR quedarà alliberat de les seves
obligacions en aquest Contracte, segons les prescripcions de l’article 10 de la Llei.
4. Si el contingut d’aquesta Pòlissa difereix de la proposició d’Assegurança, si n’hi ha, o
de les clàusules acordades, el PRENEDOR i/o ASSEGURAT pot reclamar a
l’ASSEGURADOR, en el termini d’un mes a comptar des del lliurament de la
Pòlissa, perquè solucioni la divergència existent. Transcorregut aquest termini sense
efectuar la reclamació, cal atenir-se al que disposa la Pòlissa, segons estableix
l’article 8 de la Llei.

CLÀUSULA NOVENA: DRETS DEL PRENEDOR I, SI ESCAU, ASSEGURAT
1. Els que s’enumeren a la Clàusula QUARTA “DESCRIPCIÓ DE LA
COBERTURA”, a la Clàusula SETENA “PROCEDIMENTS” i a les Condicions
Particulars.
2. L’ASSEGURAT té dret a la confidencialitat de tota la informació a què pugui tenir
accés l’ASSEGURADOR, relacionada amb el seu estat de salut o malaltia, i amb els
seus processos i estades a centres sanitaris concertats amb l’ASSEGURADOR.
Les seves dades personals han d’estar garantides i protegides per l’ASSEGURADOR
com a responsable del seu tractament, d’acord amb la finalitat d’aquest Contracte.
3. El PRENEDOR i/o ASSEGURAT o BENEFICIARI pot presentar queixes o
reclamacions a l’ASSEGURADOR amb relació als seus drets i interessos legalment
reconeguts que derivin d’aquest Contracte, de la normativa de transparència i
protecció a l’assegurat o de les bones pràctiques i usos en matèria asseguradora, en
especial del principi d’equitat contractual. Les instàncies de reclamació són les
següents:
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3.1 Internes: Les queixes i reclamacions seran resoltes pel Servei d’Atenció al Client
de l’ASSEGURADOR, amb domicili a l’avinguda Josep Tarradellas, núm. 123-127,
baixos, Barcelona 08029 i adreça electrònica atencioalclient@asc.cat.
L’ASSEGURADOR té l’obligació de resoldre les queixes i reclamacions en el
termini de dos mesos, d’acord amb el procediment establert al Reglament del Servei
d’Atenció al Client. Se’n pot consultar un exemplar a les oficines de
l’ASSEGURADOR i a la seva pàgina web: www.asc.cat.
3.2 Externes: Un cop exhaurida tota la via del Servei d’Atenció al Client, el
PRENEDOR, l’ASSEGURAT o el BENEFICIARI pot acudir al servei de
reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, situat al
Paseo de la Castellana, 44, Madrid 28046.
També és competent per resoldre queixes i reclamacions en matèria sanitària la
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
La normativa de transparència i protecció de l’assegurat es troba recollida en concret
a:
- Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer.
- Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment
de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc de
Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions.
- Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els Departaments i Serveis d’Atenció
al Client i el Defensor del client d’entitats financeres.
3.3 En tot cas, els conflictes entre el PRENEDOR i/o ASSEGURAT amb
l’ASSEGURADOR seran resolts pels jutjats i tribunals competents.
D’acord amb l’article 24 de la Llei, “Serà jutge competent per al coneixement de les
accions derivades del contracte d’assegurança el del domicili de l’assegurat i serà
nul qualsevol pacte en contra”.
4. En el supòsit de Contracte amb diversos assegurats, tot ASSEGURAT que hi sigui
inclòs, en cas de contraure matrimoni, pot conservar tots els drets adquirits i
l’antiguitat si formalitza un nou Contracte d’assegurança abans d’un mes de la
celebració. Transcorregut aquest termini, perdrà automàticament tots els drets
adquirits.
Si en el nou Contracte es concedeixen prestacions no contingudes en el de
procedència que estiguin sotmeses a períodes de carència per a la seva utilització, es
respectaran aquests períodes com si es tractés d’un nou ingrés.
5. En cas de naixement d’un fill de l’ASSEGURAT, aquest disposa de trenta dies per
sol·licitar-ne l’assegurament. L’alta té efecte el primer dia del mes del naixement. En
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aquest cas no s’apliquen períodes de carència superiors als que li quedin per
consumir al pare i/o mare i es triarà la situació més favorable al nounat.
En qualsevol cas, l’ASSEGURADOR garanteix l’acceptació de la seva alta durant
aquest període de trenta dies, encara que el nounat tingui alguna malaltia i/o
malformació congènita. Un cop transcorregut aquest termini s’entendrà que
l’ASSEGURAT renuncia a aquest dret. Pel que fa al reemborsament de despeses
mèdiques, l’ASSEGURADOR garanteix en aquesta modalitat un màxim de 6.000
euros durant el primer any de vida.

CLÀUSULA DESENA: OBLIGACIONS I DEURES DEL PRENEDOR I, SI
ESCAU, ASSEGURAT
1. Pagament de la PRIMA:
a) Temps de pagament: El PRENEDOR, d’acord amb l’article 14 de la Llei, està
obligat al pagament de la PRIMA una vegada signat el Contracte.
Van a càrrec del PRENEDOR els impostos i els recàrrecs que siguin legalment
repercutibles en cada moment, els quals s’han de satisfer juntament amb la PRIMA.
b) Unicitat: La PRIMA és única i correspon al total període de durada del Contracte.
La PRIMA es merita íntegrament el primer dia de vigència del Contracte sens
perjudici que a les Condicions Particulars es pot fraccionar el venciment de la
mateixa en fraccions de PRIMA (o primes fraccionades), no alliberadores.
c) Lloc de pagament: Si a les Condicions Particulars no es determina cap lloc per al
pagament de la PRIMA, s’entén que s’ha de fer al domicili del PRENEDOR, segons
preveu l’article 14 de la Llei.
d) Conseqüència del no pagament de la primera PRIMA: Si per culpa del
PRENEDOR i/o ASSEGURAT la primera PRIMA no ha estat pagada al seu
venciment, d’acord amb l’article 15 de la Llei, l’ASSEGURADOR té dret a resoldre
el Contracte o a exigir el pagament de la PRIMA deguda per via executiva, prenent
com a base la Pòlissa.
En tot cas, si la PRIMA no ha estat pagada abans que es produeixi algun
sinistre, l’ASSEGURADOR quedarà alliberat de la seva obligació.
e) Conseqüència del no pagament de les PRIMES successives: En cas de manca de
pagament de la segona PRIMA i següents, la cobertura de l’ASSEGURADOR queda
suspesa un mes després del dia del seu venciment. Si l’ASSEGURADOR no reclama
el pagament dins dels sis mesos següents al venciment de la PRIMA, s’entendrà que
el Contracte queda extingit, segons disposa l’article 15 de la Llei. L’esmentada
extinció no impedirà la reclamació de la PRIMA impagada en el termini de cinc anys
previst a l’article 23 de la Llei.
Si el Contracte no ha estat resolt o extingit conforme als paràgrafs anteriors, la
cobertura tornarà a tenir efecte a les VINT-I-QUATRE HORES del dia en què el
PRENEDOR o l’ASSEGURAT pagui la PRIMA pendent. En qualsevol cas,
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l’ASSEGURADOR, quan el Contracte estigui en suspens, només podrà exigir el
pagament de la PRIMA impagada del període en curs, d’acord amb l’article 15 de la
Llei.
f) Si a les Condicions Particulars s’han fixat primes fraccionades, el no pagament de
qualsevol de les fraccions produirà el venciment anticipat de la resta de fraccions del
període en curs i les mateixes conseqüències descrites en els dos apartats anteriors.
Qualsevol pagament s’imputarà necessàriament a la fracció de prima més antiga que
romangui impagada.
g) Rebut de PRIMA: L’ASSEGURADOR només queda obligat pels rebuts lliurats per
la direcció o els seus representants legalment autoritzats.
h) Domiciliació de rebuts: Si es pacta la domiciliació bancària dels rebuts de la
PRIMA, cal aplicar les normes següents:
El PRENEDOR lliurarà a l’ASSEGURADOR una autorització expressa de les
corresponents operacions de pagament.
La PRIMA o primes fraccionades s’entenen satisfetes al seu venciment llevat que, un
cop intentat el cobrament dins del termini de gràcia d’un mes previst a l’article 15 de
la Llei, no pugui ser carregat al compte de l’ASSEGURAT per qualsevol
circumstància imputable o no a aquest. En aquest cas, l’ASSEGURADOR li ha de
notificar per correu ordinari que té el rebut a la seva disposició en el domicili de
l’ASSEGURADOR i aquell està obligat a satisfer la PRIMA en aquest domicili.
Si l’ASSEGURADOR deixa transcórrer el termini d’un mes a partir del dia del
venciment sense presentar el rebut al cobrament i, en fer-ho, no és atès el pagament
de la PRIMA, per qualsevol causa, ha de notificar aquest fet a la persona obligada al
pagament, mitjançant una carta certificada o un altre mitjà indubtable, i concedir-li
un nou termini d’un mes perquè en pugui satisfer l’import en el domicili social,
sucursal o agència de l’ASSEGURADOR. Aquest termini s’ha de computar des de la
data de certificació de l’expressada carta o notificació a l’últim domicili comunicat a
l’ASSEGURADOR.
2. Declarar a l’ASSEGURADOR, d’acord amb el “Qüestionari de Salut” al qual el
sotmeti, totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la valoració
del risc.
No té l’obligació de declarar aquestes circumstàncies si l’ASSEGURADOR no el
sotmet al “Qüestionari de Salut” o si aquestes no hi consten, encara que puguin
influir en la valoració del risc, segons la disposició de l’article 10 de la Llei.
3. Comunicar a l’ASSEGURADOR, durant el curs del Contracte i al més aviat possible,
totes les circumstàncies que, d’acord amb el “Qüestionari de Salut” presentat per
l’ASSEGURADOR abans de la conclusió del Contracte, agreugin el risc i siguin de
tal naturalesa que si aquest les hagués conegut en el moment de perfecció del
Contracte no l’hauria celebrat o l’hauria conclòs en condicions més oneroses, segons
les previsions de l’article 11 de la Llei.
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En aquests casos, l’ASSEGURADOR pot modificar o rescindir el Contracte d’acord
amb l’article 12 de la Llei.
El PRENEDOR també pot comunicar, durant la vida del Contracte, les
circumstàncies que disminueixin el risc. En aquest cas, cal aplicar el que disposa
l’article 13 de la Llei.
4. Comunicar a l’ASSEGURADOR, al més aviat possible, el canvi de domicili.
5. Minorar les conseqüències del sinistre utilitzant els mitjans al seu abast per
aconseguir el seu ràpid restabliment. L’incompliment d’aquest deure amb la
manifesta intenció de perjudicar o enganyar l’ASSEGURADOR allibera aquest de
tota prestació derivada del sinistre en aplicació de l’article 17 de la Llei.
6. En cas de reemborsament, comunicar a l’ASSEGURADOR l’esdeveniment del
sinistre dins del termini màxim de set dies, així com tota la informació sobre les
circumstàncies del sinistre, tal com ho exigeix la Clàusula SETENA.
7. Una vegada ateses les despeses del sinistre, l’ASSEGURADOR queda subrogat, fins
a aquest import, en els drets i accions que per raó d’aquest corresponguin a
l’ASSEGURAT davant tercers responsables en els casos en què sigui procedent, com
estableixen els articles 43 i 82 de la Llei.
L’ASSEGURAT no ha de perjudicar aquest dret de l’ASSEGURADOR i és
responsable dels perjudicis que, amb els seus actes o omissions, pugui causar a
l’ASSEGURADOR en el seu dret a subrogar-se.
L’ASSEGURADOR no pot executar el dret de subrogació en perjudici de
l’ASSEGURAT.
En cas de concurrència d’ASSEGURADOR i ASSEGURAT davant d’un tercer
responsable, el recobrament obtingut es repartirà entre ambdós en proporció als seus
respectius interessos. Tot això d’acord amb les previsions dels articles 43 i 82 de la
Llei.

CLÀUSULA ONZENA: OBLIGACIONS DE L’ASSEGURADOR
1. L’ASSEGURADOR s’obliga a prestar l’assistència sanitària contractada i
proporcionar la cobertura dels riscos assegurats d’acord amb les Condicions
Generals i Particulars del Contracte.
2. L’ASSEGURADOR s’obliga a reemborsar a l’ASSEGURAT, d’acord amb els drets
inclosos a les Condicions Generals i Particulars del Contracte, les despeses
mèdiques i hospitalàries produïdes fora d’Espanya.
3. L’ASSEGURADOR ha de lliurar al PRENEDOR la Pòlissa o, si escau, el document
de cobertura provisional o el que correspongui segons el que disposa l’article 5 de la
Llei i altres documents que hagi subscrit el PRENEDOR.
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4. Igualment, l’ASSEGURADOR ha de lliurar al PRENEDOR i/o ASSEGURAT un
document que acrediti aquesta condició, la “Llista de facultatius” i la xarxa nacional
d’entitats col·laboradores esmentades a la Clàusula QUARTA.
5. L’ASSEGURADOR s’obliga a preservar l’absoluta confidencialitat de les dades
obtingudes referides a la salut de l’ASSEGURAT i, com a responsable del seu
tractament informàtic, a adoptar les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat,
evitant-ne l’alteració o pèrdua així com l’accés i el tractament no autoritzats.
Així mateix, l’ASSEGURADOR garanteix a l’ASSEGURAT l’exercici dels drets
d’accés i rectificació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre (BOE del dia 14), de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En tot cas, atès que les dades personals i de salut són necessàries per al
manteniment i compliment del Contracte d’assegurança, l’exercici per part del
PRENEDOR i/o ASSEGURAT dels drets de cancel·lació -llevat en cas
d’inexactitud- i oposició al tractament de dades s’entendrà com a oposició a la
pròrroga del Contracte quedant aquest extingit al seu venciment. La data de
venciment (fi de l’anualitat en curs o de la següent) vindrà determinada pel
moment de l’exercici dels drets de cancel·lació i oposició en atenció a l’ineludible
termini de preavís previst a la Clàusula DOTZENA.
En tot cas, un cop extingit el contracte, a les dades se’ls donarà el tractament
previst a l’article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

CLÀUSULA DOTZENA: PERFECCIÓ, EFECTES DEL CONTRACTE I
DURADA
1. El Contracte es perfecciona pel consentiment, manifestat per la subscripció de la
Pòlissa per les parts contractants. La cobertura contractada i les seves modificacions
o addicions no tenen efecte mentre no hagi estat satisfet el rebut de la PRIMA, o el
primer rebut de PRIMA fraccionada, llevat que hi hagi un pacte contrari a les
Condicions Particulars.
En cas de retard en el compliment de qualsevol d’ambdós requisits, les obligacions
de l’ASSEGURADOR començaran a les VINT-I-QUATRE HORES del dia en què
hagin estat acomplerts.
2. La durada del Contracte és la que s’estableix a les Condicions Particulars, on es
fixen la data i l’hora d’efectivitat de les garanties i les del seu venciment. Llevat que
s’esmenti expressament a les Condicions Particulars, el Contracte venç el 31 de
desembre de cada any.
3. Quan expiri el període indicat a les Condicions Particulars d’aquesta Pòlissa, el
Contracte s’entendrà prorrogat tàcitament pel termini d’un any, i així successivament
en expirar cada anualitat.
Les parts es poden oposar a la pròrroga del Contracte mitjançant una
notificació escrita a l’altra part, efectuada amb un termini de, com a mínim, un
mes d’antelació a la conclusió del període de l’assegurança en curs quan qui
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s’oposi a la pròrroga sigui el PRENEDOR i/o ASSEGURAT, i de dos mesos
quan sigui l’ASSEGURADOR.
4. La voluntat de desistiment unilateral expressada per part del PRENEDOR
s’entendrà com a oposició a la pròrroga del Contracte amb les conseqüències i
data d’efectes previstos a l’apartat anterior.
5. En qualsevol cas d’oposició a la pròrroga, el PRENEDOR haurà de seguir pagant a
l’ASSEGURADOR la PRIMA fins al venciment del Contracte. La data de venciment
(fi de l’anualitat en curs o de la següent) vindrà determinada pel moment de
l’efectiva oposició en atenció a l’ineludible termini de preavís de dos mesos.

CLÀUSULA TRETZENA: ACTUALITZACIÓ DE PRIMES
L’ASSEGURADOR podrà actualitzar anualment la PRIMA en base als càlculs
tècnicoactuarials necessaris per determinar la seva incidència en l’equilibri
financeroactuarial de l’assegurança, tenint en compte la modificació dels costos
assistencials, la freqüència dels serveis coberts o la incorporació a la cobertura de nous
serveis i tècniques complementàries de diagnòstic o terapèutiques.
Així mateix i seguint els mateixos principis, l’ASSEGURADOR podrà incorporar
nous serveis a la cobertura del Contracte d’assegurança.
L’ASSEGURADOR ha de comunicar al PRENEDOR i/o ASSEGURAT la PRIMA que
regirà per al següent exercici amb dos mesos d’antelació a la conclusió del període en
curs perquè el PRENEDOR i/o ASSEGURAT pugui exercir, si escau, el dret d’oposició
a la renovació en els terminis previstos a l’article 22 de la Llei.

CLÀUSULA CATORZENA: RESCISSIÓ, RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ
A. RESCISSIÓ. L’ASSEGURADOR pot rescindir el Contracte d’assegurança en el
supòsit següent:
- Per reserva o inexactitud culpable
En els casos de reserva o inexactitud del PRENEDOR i/o ASSEGURAT sobre el
“Qüestionari de salut” que se li sotmeti, d’acord amb el procediment previst a la
Clàusula VUITENA, 3, amb relació a l’article 10 de la Llei.
Les primes relatives al període en curs corresponen a l’ASSEGURADOR, llevat
de dol o culpa greu per part seva, des del moment de la declaració de rescissió al
PRENEDOR.
B. RESOLUCIÓ. L’ASSEGURADOR pot resoldre el Contracte d’assegurança en el
supòsit següent:
- Per impagament de la PRIMA
En cas que el primer rebut de PRIMA fraccionada no hagi estat atès al seu
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venciment, d’acord amb l’article 15 de la Llei. En aquest supòsit, si es produís un
sinistre l’ASSEGURADOR quedarà alliberat de la seva obligació.
C. EXTINCIÓ
- Per oposició a la pròrroga
El Contracte s’extingeix en la data de venciment de la Pòlissa en els supòsits
d’oposició a la pròrroga per part de qualsevol de les parts i, en especial, els
previstos a la Clàusula ONZENA 5 o DOTZENA.
- Per no reclamació de prima impagada
En el supòsit de manca de pagament de qualsevol fracció de prima que no sigui la
primera, el Contracte s’extingirà als sis mesos del venciment de la prima si
l’ASSEGURADOR no en reclama el pagament, d’acord amb l’article 15 de la
Llei.

CLÀUSULA QUINZENA: PÈRDUA DE DRETS
Es perd el dret a la prestació garantida:
1. En cas de reserva o inexactitud en emplenar el “Qüestionari de Salut” si hi ha hagut
dol o culpa greu del PRENEDOR i/o ASSEGURAT –article 10 de la Llei–.
2. En cas d’agreujament del risc, si el PRENEDOR o l’ASSEGURAT no ho comunica a
l’ASSEGURADOR i actua de mala fe –article 12 de la Llei–.
3. Si el sinistre s’esdevé abans que s’hagi pagat la primera PRIMA, llevat de pacte en
contra –article 15 de la Llei–.
4. Si el sinistre s’esdevé mentre el Contracte estigui en suspens per falta de pagament de
les PRIMES successives -article 15 de la Llei-.
5. Si el PRENEDOR i/o ASSEGURAT no faciliten a l'ASSEGURADOR la informació
sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre i hi concorri dol o culpa greu –
article 16 de la Llei–.
6. Si el PRENEDOR i/o ASSEGURAT incompleixen el seu deure de minorar les
conseqüències del sinistre i ho fan amb la intenció manifesta d'enganyar o perjudicar
l'ASSEGURADOR –article 17 de la Llei–.
7. Quan el sinistre hagi estat causat per la mala fe de l’ASSEGURAT –article 19 de la
Llei–.
8. Per l’oposició del PRENEDOR i/o ASSEGURAT al tractament de les dades
personals i de salut, en privar l’ASSEGURADOR de la informació necessària per a
la prestació dels serveis i altres finalitats del Contracte.
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9. El Contracte serà nul, llevat en els casos previstos per la Llei, si en el moment de la
seva conclusió ja ha succeït el sinistre.

CLÀUSULA SETZENA: PRESCRIPCIÓ
Les accions derivades del Contracte prescriuen als cinc anys a comptar des del dia en
què es van poder exercitar –article 23 de la Llei–.

CLÀUSULA DISSETENA: COMUNICACIONS
A l’efecte de la modalitat de prestació de serveis, s’entén comunicat el sinistre quan
l’ASSEGURAT sol·licita la prestació del mateix.
A l'efecte de la modalitat de reemborsament, el PRENEDOR i/o ASSEGURAT o el
BENEFICIARI hauran de comunicar a l'ASSEGURADOR l'esdeveniment del sinistre
dins del termini màxim de set dies d'haver-lo conegut.
La comunicació haurà d'incloure tota la informació requerida a la clàusula SETENA, B)
perquè l'ASSEGURADOR pugui avaluar les circumstàncies i conseqüències del
sinistre.
En cas d'incompliment, l'ASSEGURADOR pot reclamar danys i perjudicis per la manca
de declaració, llevat que hagi tingut coneixement del sinistre mitjançant una altra via;
tot això d'acord amb l'article 16 de la Llei.
Les comunicacions a l’ASSEGURADOR efectuades pel PRENEDOR
ASSEGURAT es faran en el domicili social d’aquell assenyalat a la Pòlissa.

i/o

Les comunicacions realitzades per un corredor d’assegurances a l’ASSEGURADOR en
nom del PRENEDOR i/o ASSEGURAT tindran els mateixos efectes que si les hagués
fet el mateix PRENEDOR i/o ASSEGURAT, d’acord amb l’article 21 de la Llei.
Les comunicacions de l’ASSEGURADOR al PRENEDOR i/o ASSEGURAT es
realitzaran en el domicili d’aquests, que figura a la Pòlissa o Suplement.
El Contracte d’Assegurança i els seus Annexos o Suplements, així com les seves
modificacions, s’han de formalitzar per escrit, d’acord amb l’article 5 de la Llei, en
paper o en un altre suport durador d’acord amb la Disposició Addicional Primera de la
mateixa Llei.

CLÀUSULA DIVUITENA: JURISDICCIÓ
Els conflictes que puguin sorgir entre el PRENEDOR i/o ASSEGURAT amb
l’ASSEGURADOR seran resolts pels jutges i tribunals competents.
Serà jutge competent per al coneixement de les accions derivades del Contracte
d’assegurança el del domicili del PRENEDOR i/o ASSEGURAT i serà nul qualsevol
pacte en contra, segons disposició de l’article 24 de la Llei.
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ANNEX I
Intervencions quirúrgiques classificades per grups
Grup 1
Honoraris
Abscés conducte auditiu extern.
Abscés envà nasal. Desbridament.
Abscés parts toves. Desbridament (anestèsia local).
Abscés. Oftalmologia.
Amígdales. Extirpació papil·loma.
Biòpsia en consultori.
Biòpsia hepàtica (tascó, trucut).
Biòpsia vulva, vagina, cèrvix o endometri.
Calazi.
Cèrvix. Coagulació (qualsevol tècnica).
Cirurgia menor vulvovaginal.
Complement fotocoagulació.
Cordal, arrel, dent inclosa o fenestració.
Desepitelització corneal.
Escara o lesió vascular. Neteja quirúrgica.
Extracció complexa (cordal o arrel). Inclou visita.
Extracció cos estrany.
Extracció dentària (inclou visita i material).
Ferides. Sutura (inclou visita i material).
Frenectomia lingual.
Hemorroides. Tractament conservador (excepte esclerosi).
Miringotomia simple.
Onicoexèresi.
Panadissos i abscessos menors. Tractament quirúrgic.
Papil·loma de faringe.
Pavelló auricular. Abscés.
Pòlips, condilomes. Exèresi en consultori.
Presa de biòpsia cutània.
Punció lumbar.
Punció sinus.
Reducció de fractura o luxació eess (excepte dits).
Sinèquia nasal.
Sondatge lacrimal (anestèsia general).
Sondatge lacrimal en adult.
Sondatge vies lacrimals del nadó.
Tamponament nasal.
Toracocentesi evacuadora.
Trombosi hemorroïdal externa. Desbridament.
Tumor benigne de l’anus. Extirpació.
Tumor benigne endonasal.
Tumor cutani. Exèresi.
Tumors benignes cutanis (angioma pla, nevus).
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Grup 2
Honoraris
Abscés de mama. Desbridament. Drenatge.
Abscés genital, bartholin. Desbridament i drenatge.
Abscés intraoral. Desbridament.
Abscés parts toves. Desbridament (anestèsia general).
Abscés. Desbridament (anestèsia general).
Adenoïdectomia.
Apicectomia i exèresi granuloma apical.
Biòpsia d’artèria temporal.
Biòpsia de càvum.
Biòpsia òssia tancada per punció i trocar (acte únic).
Biòpsia pleural.
Càlcul salival. Extracció.
Carúncula uretral.
Cateterismes selectius.
Cirurgia de cornets.
Cirurgia menor vulva, vagina o cèrvix. En clínica.
Cirurgia percutània dels dits de martell.
Cos ciliar, crioteràpia o diatèrmia.
Cos estrany fossa nasal. Tractament quirúrgic.
Cos estrany. Extracció quirúrgica.
Dit de martell, dit de molla (dit mà).
Dit de martell, dit de molla (dit peu).
Dupuytren. Extracció de nòdul.
Epúlide. Exèresi.
Exèresi ganglionar (anestèsia local).
Extirpació de quist.
Extracció material osteosíntesi simple (acte únic).
Ferida facial. Sutura.
Ferides facials. Tractament quirúrgic.
Ferides mà. Sutura simple.
Fissura anal. Tractament quirúrgic (qualsevol tècnica).
Flegmó periamigdalí. Flegmó laterofaringi.
Fractura ossos nas.
Frenectomia labial o lingual.
Lesió primària cavitat oral (leucoplàsia). Tractament quirúrgic.
Luxació mandibular. Reducció incruenta.
Miringotomia i col·locació tub drenatge.
Mobilització forçada (anestèsia general).
Ossos nas. Correcció. Fractura simple.
Paracentesi de cambra anterior.
Plàstia de fre de llavi superior.
Plàstia de fre lingual.
Pterigi.
Punció cisternal.
Quist dermoide.
Quists sinovials, higromes, ganglions, bursitis.
Raspament programat per avortament (menys de 14 setmanes).
Raspament uterí programat.
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Remodelatge alveolar tor maxil·lar per quadrant.
Ruptures musculars. Sutura.
Simblefària.
Sinèquia nasal complexa.
Sutura de ferides corneals.
Transposicions nervioses.
Traqueostomia. Tancament.
Tumor de parts toves. Exèresi (anestèsia local).
Tumor maligne cutani. Resecció i plàstia.
Tumor maligne cutani. Tractament quirúrgic.
Úlceres. Tractament quirúrgic.
Uretra. Meatotomia.
Ventriculografia.

Grup 3
Honoraris
Abscés cervical. Desbridament.
Alliberament nervi medià “túnel carpià”.
Alliberament nervi cubital.
Amigdalectomia.
Amputació d’un o més dits de la mà.
Amputació d’un o més dits del peu.
Artròdesi interfalàngica de la mà.
Artròdesi interfalàngica del peu.
Artròdesi interfalàngica múltiple de la mà.
Artròdesi interfalàngica múltiple del peu.
Artroplàstia amb pròtesi dits de la mà.
Artroplàstia amb pròtesi dits peu.
Bartholin. Exèresi, marsupialització.
Biòpsia laríngia.
Biòpsia òssia oberta amb abordament ampli (acte únic).
Biòpsia renal.
Biòpsia sinovial de genoll (acte únic).
Biòpsia sinovial o neuromusculotendin (acte únic).
Biòpsia testicular.
Biòpsies vesicals.
Bloqueig intermaxil·lar. Retirada.
Cerclatge cervical uterí.
Cèrvix. Conització (qualsevol tècnica).
Circumcisió.
Cirurgia percutània d’esperó calcani.
Cistostomia.
Cristal·lí. Capsulotomia làser yag.
Dacriocistectomia. Extirpació de sac.
Dilatació d’uretra (anestèsia general).
Dit de coll de cigne, dit de trau.
Drenatge i aspiració pleural.
Ectropi o entropi.
Empelt cutani.
Endoneuròlisi.
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Epicondilàlgia o epitrocleàlgia. Tractament quirúrgic.
Epúlide fissurada o geniva lliure. Exèresi.
Exèresi ganglionar (anestèsia general).
Extracció cos estrany cambra anterior.
Extracció material osteosíntesi clau centremedul·lar.
Extracció material osteosíntesi plaques grans (acte únic).
Extracció material osteosíntesi columna vertebral.
Faringostomes i traqueostomes.
Ferides mà. Sutura tendó, vas, nervi.
Flegmons i fascitis majors. Tractament quirúrgic.
Fractura colles. Osteosíntesi amb agulla.
Fractura malar. Tractament quirúrgic.
Fractura metacarpià. Tractament quirúrgic amb agulla.
Fractura metacarpià. Tractament quirúrgic amb placa.
Fractura metatarsians. Tractament quirúrgic.
Fractura radi (cap). Tractament quirúrgic.
Fractura septe nasal. Tractament quirúrgic.
Fractura-luxació atm. Artroplàstia.
Gastrostomia percutània (acte únic).
Genoll, lligaments laterals. Reinserció.
Gingivectomia.
Hàl·lux valgus, varus, rigidus. Tractament quirúrgic.
Hidrocefàlia, drenatge ventricular extern.
Hidrocele. Tractament quirúrgic.
Hidrosadenitis. Resecció i sutura.
Incurvació del penis. Tractament quirúrgic.
Iridectomia quirúrgica.
Iridenclisi.
Iridotomia amb làser.
Luxació dentària. Tractament quirúrgic.
Mama. Tumorectomia (diagnòstica o terapèutica).
Mola. Raspament.
Nefrostomia o percutània.
Neuròlisi nervi medià o cubital.
Neuroma de morton, esperó calcani. Tractament quirúrgic.
Neuroma radial canell. Tractament quirúrgic.
Osteotomia metatarsians. Tractament quirúrgic.
Plàstia conjuntival.
Plàstia palpebral.
Plàstia vaginal posterior (rectocele).
Pòlip solitari de killan. Tractament quirúrgic.
Pròstata. Biòpsies (inclou ecografia i material).
Quist mandibular o maxil·lar. Tractament quirúrgic.
Quist sacrococcigi. Exèresi.
Raspament urgent per avortament en curs.
Raspament uterí urgent.
Reconstrucció conducte lacrimal.
Reducció de fractura o luxació eeii (excepte peu).
Retraccions cicatricials. Escissió i sutura.
Rizòlisi (qualsevol tècnica).
Ròtula, alliberament d’aletes (qualsevol tècnica).
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Sinovectomia extensors canell.
Sinupatia maxil·lar. Tractament quirúrgic.
Tendó. Sutura immediata.
Tenosinovitis de quervain. Tractament quirúrgic.
Trabeculoplàstia amb làser.
Triquiasi. Cirurgia de panas.
Tumor de parts toves. Exèresi (anestèsia general).
Tumor labial. Tractament quirúrgic.
Tumor maligne cutani. Resecció i plàstia (en clínica).
Tumors de glàndula lacrimal.
Uretrocistoscòpia.
Uretrotomia interna.
Vermilionectomia.

Grup 4
Honoraris
Alliberament nervi tibial posterior "túnel tarsià".
Cèrvicoprostatotomia.
Cèrvix. Amputació.
Cirurgia avortament tardà (setmana 15-21).
Cirurgia percutània hàl·lux valgus i/o metatarsià.
Col·locació reserva venosa subcutània.
Coloboma, fissura alveolar. Tractament quirúrgic.
Cremades. Tractament quirúrgic amb empelt.
Cristal·lí. Extracció lio cambra anterior o posterior.
Cristal·lí. Implantació de lio segona intenció.
Dacriocistorinostomia interna.
Dilatació arterial percutània amb baló.
Empelt ossi heteròleg.
Estenosi uretral. Reconstrucció uretra distal.
Expansor cutani. Cada temps quirúrgic.
Ferides mà. Reconstrucció penjall o empelt.
Fibroma nasofaringi grau I. Tractament quirúrgic.
Fístula anal. Tractament quirúrgic (qualsevol tècnica).
Fístula oronasal. Tancament.
Fleboextracció safena interna (qualsevol tècnica).
Fotocoagulació amb làser.
Fractura alveolar. Tractament quirúrgic.
Fractura astragalocalcània. Tractament quirúrgic.
Fractura carp (escafoide). Tractament quirúrgic.
Fractura cúbit o radi. Tractament quirúrgic.
Fractura d’epicòndil o epitròclea. Tractament quirúrgic.
Fractura d’olècran. Tractament quirúrgic.
Fractura de colles. Osteosíntesi amb placa i f. ext.
Fractura mal·leolar. Tractament quirúrgic.
Fractura mandibular simple. Bloqueig.
Fractura maxil·lar. Tractament quirúrgic.
Fractura ròtula. Tractament quirúrgic.
Gastrostomia per laparotomia (acte únic).
Genoll, lligaments laterals. Reconstrucció-plàstia.
36

Glossectomia parcial.
Hemorroides. Tractament quirúrgic.
Hèrnia de paret abdominal (epigàstrica, umbilical).
Hipospàdies distal.
Invaginació intestinal. Reducció hidrostàtica.
Laparoscòpia i/o laparotomia exploradora (acte únic).
Laparoscòpia o laparotomia (inclou biòpsia).
Luxació acromioclavicular. Tractament quirúrgic.
Luxació mediotarsiana, tarsometatarsiana. Tractament quirúrgic.
Malformacions congènites mà.
Mediastinoscòpia (inclou biòpsia).
Microcirurgia laríngia.
Nervi perifèric. Alliberament quirúrgic.
Osteopatia de pubis. Tractament quirúrgic.
Patel·lectomia parcial o total.
Pavelló auricular. Traumatismes.
Penjall local.
Plàstia palpebral (ectropi, coloboma, epicant).
Plàstia vaginal anterior (cistocele).
Prolapse rectal mucós.
Quist gegant maxil·lar. Tractament quirúrgic.
Quist popliti. Tractament quirúrgic.
Resecció distal del cúbit (darrach).
Resectoscòpia endouterina.
Retina. Crioteràpia.
Septoplàstia nasal.
Sinupatia (sinusitis, mucocele, antrotomia). Tractament quirúrgic.
Sinupatia frontal. Tractament quirúrgic.
Sutura d’iris.
Tendó d’aquil·les. Sutura o allargament.
Tendó rotulià. Sutura o plàstia lligamentosa.
Tendó. Sutura flexors de la mà, tenòlisi.
Testes retràctil. Tractament quirúrgic.
Toracoscòpia diagnòstica (inclou biòpsia).
Torsió d’hidàtide. Tractament quirúrgic.
Traqueostomia.
Tumor maligne cutani. Resecció. Penjall o empelt.
Turmell. Lligament lateral extern. Tractament quirúrgic.
Ureterorenoscòpia diagnòstica i/o terapèutica.
Vestibuloplàstia - gingivoplàstia completa.

Grup 5
Honoraris
Abscés intraabdominal no visceral. Desbridament.
Abscés perineal. Desbridament.
Amputació penis.
Angioplàstia quirúrgica.
Apendicectomia.
Artròdesi de turmell (inclou emo).
Artròdesi radiocubital i carp.
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Artròdesi subastragalina (inclou emo).
Artroplàstia de resecció carp-metacarp (inclou emo).
Atm. Condilectomia, eminectomia, artroplàstia.
Biòpsia pulmonar amb toracotomia.
Bullectomia, abrasió pleural o talcatge.
Cèrvix. Extirpació de monyó posthisterectomia.
Cirurgia annexial, uni o bilateral (qualsevol tècnica).
Cirurgia de l’embaràs ectòpic.
Cirurgia del manegot del rotador.
Còlon. Colostomia derivativa.
Còlon. Colotomia amb extirpació tumor benigne.
Conducte auditiu ext. Exostosi obliterativa. Tractament quirúrgic.
Conducte auditiu ext. Osteoma, ceruminoma. Tractament quirúrgic.
Conducte auditiu ext. Reconstrucció paret posterior.
Cordectomia per via endoscòpica.
Criptorquídia. Tractament quirúrgic.
Dacriocistorinostomia.
Dilatació arterial amb implantació de stent.
Discectomia percutània.
Diverticle de meckel. Resecció.
Dupuytren pluridigital. Fasciectomia palmar.
Dupuytren. Tractament quirúrgic.
Empelt ossi autòleg.
Empiema. Desbridament per toracotomia.
Estapedectomia.
Estenosi laríngia simple. Microcirurgia.
Fissura facial. Tractament quirúrgic.
Fístula a-v interna. Tractament quirúrgic.
Fleboextracció (T. Chiva) i lligadura col·laterals.
Fleboextracció safena interna i externa (qualsevol tècnica).
Fractura clavícula. Tractament quirúrgic.
Fractura cúbit i radi. Tractament quirúrgic.
Fractura d’húmer (cap). Tractament quirúrgic.
Fractura maxil·lar superior simple (le Fort I).
Fractura sòl orbitari. Tractament quirúrgic.
Gastrotomia. Inclou sutura, biòpsia (acte únic).
Genoll, cirurgia articular degenerativa.
Genoll, meniscectomia.
Hèrnia discal. Discectomia percutània.
Hèrnia inguinal o crural (qualsevol tècnica).
Hidrocele congènita. Tractament quirúrgic via inguinal.
Hidrosadenitis. Penjall o empelt.
Ileostomia derivativa.
Invaginació intestinal. Reducció manual.
Lesions de volta cranial. Cirurgia reparadora.
Litiasi vesical. Tractament quirúrgic.
Luxació radiocubital. Tractament quirúrgic.
Luxació recidivant de ròtula. Tractament quirúrgic.
Marcapàs bicameral. Col·locació.
Marcapàs unicameral. Col·locació.
Marcapàs. Canvi o reparació.
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Mastoïdectomia.
Miringoplàstia.
Mugró invertit. Politèlia. Polimàstia.
Nefrostomia, cistostomia o ureterostomia cutània.
Neuròlisi microquirúrgica mà.
Orquiectomia.
Orquiectomia per tm testicular.
Osteocondritis dissecant de turmell. Tractament quirúrgic.
Osteomielitis, osteoradionecrosi. Tractament quirúrgic.
Osteotomia de cúbit o radi.
Pavelló auditiu. Neoplàsia. Tractament quirúrgic.
Penjall fasciocutani o miocutani.
Penjall fasciocutani o penjall i empelt.
Peu cavus, pla. Tractament quirúrgic.
Peu equí, talus. Tractament quirúrgic.
Plàstia de cuir cabellut.
Plàstia vaginal anterior i posterior.
Prolapse recte (via baixa).
Pseudoartrosi d’escafoide. Tractament quirúrgic.
Ptosi renal. Tractament quirúrgic.
Quist branquial, tiroglòs congènit. Exèresi.
Quist o fístula branquial. Exèresi
Quist o fístula conducte branquial. Exèresi.
Quist o fístula conducte tiroglòs. Exèresi.
Retraccions cicatricials. Penjall o empelt.
Rinoplàstia reconstructora.
Rizòlisi fàscia articular (tractament complet).
Septorinoplàstia correctora o funcional.
Simpatectomia lumbar.
Sinovectomia oberta de genoll (acte únic).
Tancament colostomia o ileostomia
Toracostomia amb finestra
Torsió testicular. Tractament quirúrgic.
Traumatisme vascular perifèric.
Tumor glàndula submaxil·lar o sublingual. Tractament quirúrgic.
Tumor maligne parts toves. Resecció àmplia.
Tumor ossi. Resecció i empelt de farciment.
Tumor rectal. Cirurgia transanal.
Ureteroneocistostomia.
Úter. Cirurgia conservadora (qualsevol tècnica).
Varicocele. Tractament quirúrgic.
Vestibuloplàstia amb empelt.
Volkmann. Tractament quirúrgic.

Grup 6
Honoraris
Abordatge coronal bilateral.
Abscés cervical complex (ludwig). Desbridament.
Amputació de la mà.
Amputació del peu.
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Angioma cavernós. Tractament quirúrgic.
Artròdesi columna vertebral no instrumentada (heteròleg).
Artròdesi de colze (inclou emo).
Artròdesi lumbar.
Artròdesi triple de peu (inclou emo).
Atm, anquilosi. Tractament quirúrgic.
Buidament ganglionar axil·lar (acte únic).
Buidament ganglionar cervical unilateral (acte únic).
Buidament ganglionar inguinal (acte únic).
By-pass axil·lofemoral.
By-pass fèmoropopliti.
By-pass subclaviohumeral o axil·lohumeral.
Cirurgia de glàndula Suprarenal (acte únic).
Cistectomia parcial.
Colecistectomia (qualsevol tècnica).
Còlon, colectomia segmentària.
Conducte auditiu ext. Neoplàsia. Tractament quirúrgic.
Cordectomia per tirotomia.
Cranioplàstia.
Cristal·lí. Extracció (qualsevol tècnica).
Embolectomia transfemoral o transhumeral.
Epiglotidotomia o epiglotidectomia.
Escleròtica. Extirpació tumors.
Esclerotrabeculectomia quirúrgica.
Estenosi uretral. Reconstrucció uretra peniana.
Estrabismes. Tractament quirúrgic.
Evisceració, enucleació.
Extracció material protèsic de genoll (acte únic).
Faringoplàstia.
Filtre o gafa vena cava inferior.
Fístula uretrorectal.
Fístules genitourinàries (qualsevol tècnica).
Fractura d’húmer (supracondília). Tractament quirúrgic.
Fractura fèmur (diàfisi). Tractament quirúrgic.
Fractura húmer (diàfisi o metàfisi). Tractament quirúrgic.
Fractura malar comminuta. Tractament quirúrgic.
Fractura maxil·lofacial. Tractament quirúrgic diferit.
Fractura tíbia i peroné (diàfisi). Tractament quirúrgic.
Fractura-luxació bimal·leolar. Tractament quirúrgic.
Genoll, lligaments creuats. Reconstrucció-plàstia.
Ginecomàstia. Tractament quirúrgic.
Glàndula submaxil·lar. Extirpació.
Glaucoma congènit. Goniotomia.
Hèrnia discal. Discectomia.
Hèrnia recidivada o eventració.
Hipospàdies penià.
Labirintectomia.
Limfangioma de coll i cara. Exèresi.
Litiasi ureteral. Tractament quirúrgic.
Llavi leporí i fissura palatina. Tractament quirúrgic.
Luxació glenohumeral recidivant. Tractament quirúrgic.
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Mama. Quadrantectomia o mastectomia simple.
Mandibulectomia o maxil·lectomia segmentària.
Meningocele. Tractament quirúrgic.
Nefrectomia simple.
Nervi perifèric. Reparació microquirúrgica.
Nistagme. Tractament quirúrgic.
Òrbita. Extirpació tumor per via anterior.
Òrbita. Reconstrucció del sòl amb empelt ossi.
Orquiectomia bilateral.
Osteocondritis dissecant (reimplant o trasplantament).
Osteomielitis. Artritis sèptica. Tractament quirúrgic.
Osteotomia de tíbia.
Paràlisi facial. Procediment dinàmic.
Pavelló auricular. Reconstrucció parcial.
Pectus excavatum i carinatum. Tractament quirúrgic.
Penjall miocutani o muscular i empelt.
Peu equinovalg i var, talovalg i var. Correcció.
Piloromiotomia.
Prognatisme i retrognatisme. Osteotomia.
Pròstata. Adenectomia. Resecció transuretral.
Quists i fístules cervicofacials congènits.
Reconstrucció cavitat orbitària.
Reflux vesicoureteral. Tractament quirúrgic.
Resecció intestí prim.
Retina, despreniment. Pneumoretinopèxia.
Retina, despreniment. Tècnica escleral.
Rinoplàstia per fissura llavi palatí.
Ròtula, avançament i realineament (maquet, trillat).
Simpatectomia cervicotoràcica.
Sinupatia anterior (etmoide anterior i maxil·lar).
Sinupatia posterior (esfenoide i etmoide posterior).
Submaxil·lectomia (glàndula).
Sutura nerviosa. Microcirurgia.
Tendó. Reconstrucció amb empelt, tenoplàstia.
Tendó. Trasplantament per paràlisi.
Toracotomia exploradora (acte únic).
Tòrax de quilla o pectus excavatum. Tractament quirúrgic.
Tractament quirúrgic percutani de les neuràlgies facials.
Trencament diafragmàtic. Tractament quirúrgic.
Tumor cervical (teratoma, neurofibroma). Tractament quirúrgic.
Tumor intraorbitari - exenteració orbitària.
Tumor maligne cavitat oral (lesió primària). Tractament quirúrgic.
Tumor vesical via endoscòpica.
Ulcus duodenal. Vagotomia i piloroplàstia.
Uranoestafilorràfia unilateral.
Ureterocistoneostomia.
Vitrectomia anterior.
Vulvectomia simple.

Grup 7
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Honoraris
Amputació d’extremitat inferior.
Amputació d’extremitat superior.
Anastomosi entre dues vísceres o segments (acte únic).
Aneurismes perifèrics. Tractament quirúrgic.
Artròdesi columna vertebral instrumentada (heteròloga).
Artròdesi columna vertebral no instrumentada (autòloga).
Artròdesi de genoll (inclou emo).
Artròdesi de maluc (inclou emo).
Artròdesi glenohumeral (inclou emo).
Artroplàstia amb pròtesi carp-metacarp (inclou emo).
Artroplàstia de colze amb pròtesi (inclou emo).
Artroplàstia de turmell (inclou emo).
By-pass aortoilíac o iliofemoral.
By-pass femorodistal.
Canal estret (mínim dues laminectomies).
Canal estret. Tractament quirúrgic.
Cirurgia ortognàtica maxil·lar o mandibular.
Colecistectomia amb papil·lotomia o coledocoduodenostomia.
Coledocoduodenostomia (acte únic).
Còlon. Operació de hartmann.
Còlon. Sigmoïdectomia.
Derivació biliar amb nansa desfuncionalitzada.
Embolectomia visceral abdomen.
Esòfag, diverticle esofàgic, abordatge cervical.
Estenosi uretral. Reconstrucció uretravulvar.
Estereoatàxia cerebral quirúrgica.
Extracció completa material protèsic de maluc.
Ferides cardíaques. Tractament quirúrgic sense c.e.c.
Fístula vesicovaginal.
Fractura anell pelvià. Tractament quirúrgic.
Fractura d’húmer (paleta). Tractament quirúrgic.
Fractura fèmur (coll, pertro i subtrocanteriana). Tractament quirúrgic.
Fractura mandibular múltiple desplaçada. Tractament quirúrgic.
Fractura tíbia (planell o pilar). Tractament quirúrgic.
Fractura vertebral. Tractament quirúrgic.
Gastrectomia subtotal o antrectomia.
Gastrectomia subtotal o antrectomia (inclou Vagotomia).
Genoll, lesió completa o pentada. Tractament quirúrgic.
Hemimandibulectomia – hemimaxil·lectomia.
Hemitiroïdectomia (inclou istmectomia).
Hepatectomia segmentària o metastasectomia hepàtica.
Hèrnia de disc. Tractament quirúrgic.
Hèrnia diafragmàtica. Reparació (inclou malla).
Hèrnia discal. Discectomia (més d’un nivell).
Hèrnia discal. Discectomia i artròdesi.
Hèrnia o eventració amb resecció intestinal.
Hidrocefàlia. Col·locació vàlvula (qualsevol tècnica).
Hipospàdies penoescrotals.
Histerectomia abdominal, amb o sense annexectomia.
Histerectomia vaginal (inclou plàstia vaginal).
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Incontinència anal. Tractament quirúrgic.
Incontinència urinària. Tractament quirúrgic.
Incontinència urinària. Tractament quirúrgic via abdominal.
Limfadenectomia inguinal bilateral.
Litiasi renal. Tractament quirúrgic.
Luxació recidivant de colze. Tractament quirúrgic.
Melsa. Tractament quirúrgic.
Nervi facial (microcirurgia). Cir. Intrapetrosa.
Neurectomia vestibular. Fossa mitjana.
Osteotomia de fèmur.
Papil·lotomia transcoledocoduodenal quirúrgica (acte únic).
Parotidectomia.
Plàstia pieloureteral.
Pròstata. Adenectomia abdominoperineal.
Pseudoartrosi d’húmer. Tractament quirúrgic.
Pseudoartrosi de fèmur. Tractament quirúrgic.
Pseudoartrosi tíbia i peroné. Tractament quirúrgic.
Queratoplàstia lamel·lar.
Reintervenció de c. cardíaca en postop. Immediat.
Resecció pulmonar segmentària.
Second look. Postcirurgia radical ginecològica.
Suprarenalectomia.
Timpanoplàstia. Temps curatiu.
Timpanoplàstia. Temps reconstructiu.
Tumor de llengua i sòl boca. Tractament quirúrgic.
Tumor glòmic timpànic. Tractament quirúrgic.
Tumor maligne maxil·lar. Tractament quirúrgic.
Ureterectomia.
Ureterectomia o remodelatge ureteral.

Grup 8
Honoraris
Artròdesi columna vertebral instrumentada (autòloga).
Artroplàstia de genoll (inclou emo).
Artroplàstia de maluc (inclou emo).
Artroplàstia glenohumeral (inclou emo).
Buidament ganglionar cervical bilateral (acte únic).
By-pass aorta abdominal, bi-ilíac, bi-femoral.
Canal estret (mínim dues laminectom.) i artròdesi.
Cirurgia reconstructiva de via biliar principal.
Colecistectomia i derivació biliar amb nansa desf.
Còlon. Hemicolectomia.
Còlon. Reconstrucció de Hartmann.
Conducte de l’uraco/omfalocele. Tancament.
Doble derivació bilio-digestiva.
Ductus arteriós. Tractament quirúrgic.
Endarterectomia carotídia.
Enterocistoplàstia.
Estenosi laringotraqueal complexa. Tractament quirúrgic.
Estenosi uretral. Reconstr. Uretra bulbomembranosa.
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Estenosi valvular. Tractament quirúrgic.
Fístula vesico-uretro-vaginal.
Fractura acetàbul. Tractament quirúrgic.
Fractura fèmur (supracondília). Tractament quirúrgic.
Fractura-luxació coxofemoral. Tractament quirúrgic.
Limfadenectomia retroperitoneal (acte únic).
Luxació congènita de maluc. Tractament quirúrgic.
Megacòlon. Tractament quirúrgic.
Microdescompressió de nervis cranials.
Mielomeningocele/mielocele. Tractament quirúrgic.
Nefrectomia parcial.
Nefroureterectomia total o parcial.
Òrbita. Exenteració orbitària.
Òrbita. Extirpació tumor per via temporal.
Osteotomia pèlvica i tectoplàsties.
Pancreatostomia (necrosectomia) (acte únic).
Pàncrees. Quist, pseudoquist. Derivació.
Paratiroïdectomia.
Pavelló auricular. Reconstrucció total.
Prolapse rectal complet.
Prostatectomia radical.
Quilorràfia.
Quist hidatídic. Tractament quirúrgic.
Recanvi pròtesi de genoll (inclou emo)
Reflux gastroesofàgic. Tractament quirúrgic (qualsevol tècnica).
Reimplantació dit mà o peu.
Tiroïdectomia total o subtotal.
Traumatisme vascular abdominal i/o toràcic.
Tumor glòmic jugular.
Tumor maligne parts toves. Resecció compartimental.
Tumor rinosinusal. Tractament quirúrgic (via paralateronasal).

Grup 9
Honoraris
Cirurgia de la hipertensió portal (qualsevol tècnica).
Cirurgia ginecològica radical abdominal.
Colecistectomia i doble derivació biliodigestiva.
Decorticació pulmonar.
Esòfag, acalàsia. Tractament quirúrgic (inclou t. antireflux).
Esòfag, atrèsia. Tractament quirúrgic.
Esòfag, perforació. Toracotomia i cervicotomia.
Fissura labial, nasal complexa. Tractament quirúrgic.
Fístules cranials de lcr. Cirurgia reparadora.
Fractura múltiple complex maxil·lofacial. Tractament quirúrgic.
Gastrectomia total (ampliada) (acte únic).
Hèrnia discal cervical. Artròdesi via anterior.
Histerectomia postpart.
Lesió cerebral. Evacuació per craniotomia.
Malformació anorectal. Tractament quirúrgic.
Mama. Cirurgia amb buidament ganglionar.
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Mandibulectomia o maxil·lectomia total.
Mola. Histerectomia.
Nefrectomia per pionefrosi.
Plexe nerviós. Reparació microquirúrgica.
Recanvi pròtesi de maluc (inclou emo).
Resecció anterior baixa de recte.
Resecció colorectal abdominoperineal (miles).
Tiroïdectomia total + buidament ganglionar cervical.
Tumor maligne de paret costal. Resecció radical.
Uranoestafilorràfia bilateral complexa.
Vitrectomia posterior simple.
Vulva. Cirurgia radical.

Grup 10
Honoraris
Aneurisma aorta abdominal o ilíaca. Tractament quirúrgic.
Aneurisma aorta toràcica. Tractament quirúrgic amb c.e.c.
Aneurisma toracoabdominal. Tractament quirúrgic.
By-pass aorta toracoabdominal.
By-pass troncs supraaòrtics extratoràcics pròxims.
Cirurgia coronària amb c.e.c..
Cirurgia de les arítmies cardíaques.
Cirurgia de malformacions congènites amb c.e.c.
Cirurgia valvular amb c.e.c.
Cistectomia radical i derivació ureterointestinal.
Cistectomia radical i neo-bufeta intestinal.
Coartació d’aorta. Tractament quirúrgic.
Còlon. Colectomia total o subtotal.
Coloproctectomia total.
Coloproctectomia total amb reserva ileoanal.
Duodenopancreatectomia cefàlica o pancreatect. Total.
Esofagectomia. Laparotomia i toracotomia.
Esofagectomia. Laparotomia, striping, cervicotomia.
Esofagectomia. Triple via (lap. + torac. + cerv.).
Ferides cardíaques. Tractament quirúrgic amb c.e.c.
Hemihepatectomia dreta o esquerra.
Laringectomia (qualsevol tècnica).
Lesió del raquis dorsal o lumbar. Abordatge anterior.
Litiasi coral·liforme. Tractament quirúrgic.
Lobectomia o pneumonectomia.
Malformacions craneofacials. Tractament quirúrgic.
Malformacions d’origen vascular.
Nefrectomia radical.
Nefroureterectomia total.
Neurinoma de l’acústic. Tractament quirúrgic.
Orella mitjana. Neoplàsia amb invasió penyal. Tractament quirúrgic.
Pancreatectomia parcial sense derivació.
Pericardiectomia.
Pneumonectomia ampliada.
Pol·licització digital.
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Prostatectomia radical amb limfadenectomia.
Queratoplàstia penetrant.
Regió vertebrobasilar. Cir. amb abordatge transoral.
Reimplantació mà, peu o extremitat.
Tècniques pal·liatives en cirurgia cardíaca infantil.
Tumor cerebral. Cirurgia reparadora.
Tumor o lesió intra o extra medul·lar. Tractament quirúrgic.
Tumor retroperitoneal. Tractament quirúrgic.
Tumors mediastí.
Vitrectomia posterior complexa.

Honoraris d’anestèsia d’intervencions quirúrgiques
classificades per grups
Grup 1
Honoraris
Abscessos. Drenatge sense laparotomia.
Allargament del fre prepucial.
Biòpsia càvum o nasal.
Cirurgia de fre lingual o labial.
Cirurgia de peces dentals.
Cirurgia menor de vulva, vagina o cèrvix.
Col·locació o canvi de guix amb anestèsia.
Col·locació via central (acte únic).
Coll uterí. Conització, cerclatge, electrocoagulació.
Cos estrany intraocular. Extracció.
Cos estrany nasal o auditiu. Extracció.
Electroxoc.
Endoscòpia digestiva diagnòstica.
Exploració oftàlmica (anestèsia general).
Exploració oral (anestèsia general).
Fleboextracció (anestèsia local) amb vam (uni o bil).
Fractura de falange. Reducció cruenta.
Himen. Escissió.
Histeroscòpia diagnòstica.
Infiltració nerviosa, ganglionar, peridural.
Mastitis.
Meatotomia uretral.
Mobilització ortopèdica.
Pròstata. Biòpsia.
Raspament uterí.
Sondatge lacrimal (anestèsia general).
Sutura i/o neteja de ferides amb anestèsia.
Tumor maligne cutani. Resecció sense empelt.

Grup 2
Honoraris
Adenoïdectomia.
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Amigdalectomia.
Amputació de dits.
Amputació penis.
Angiografia troncs supraaòrtics.
Apendicectomia.
Artròdesi de petita articulació.
Biòpsia muscular, ganglionar, hepàtica.
Biòpsia nervi perifèric.
Biòpsia òssia.
Biòpsia renal.
Broncoscòpia diagnòstica o per cos estrany.
Bursitis, epicondilitis. Tractament quirúrgic.
Cardioversió.
Cateterismes ureterals i pièlics.
Circumcisió.
Cirurgia annexial.
Cirurgia cervicofacial. Quists i fístules.
Cirurgia d’annexos testiculars (varicocele, epidídim).
Cirurgia de cae.
Cirurgia de cornets.
Cirurgia de l’iris.
Cirurgia de peces dentals (anestèsia general).
Cirurgia del cristal·lí (anestèsia tòpica).
Cirurgia palpebral.
Cirurgia testicular.
Cistoscòpia (anestèsia general o locoregional).
Col·locació drenatge ventricular ext., registre pic.
Colostomia o gastrostomia, tancament.
Cos estrany. Extracció quirúrgica.
Dit de molla o martell.
Diverticle vesical.
Drenatge pleural. Col·locació.
Endoscòpia digestiva terapèutica.
Entropi o ectropi.
Epúlide.
Estapedectomia.
Estrabisme unilateral.
Exostosi, esperó calcani, resecció còccix. Tractament quirúrgic.
Extirpació cordals (anestèsia local amb vam.).
Extracció material d’osteosíntesi.
Fístula arteriovenosa.
Fístula o fissura anal.
Flegmó o abscés. Drenatge.
Fotocoagulació.
Fractura de clavícula. Reducció cruenta.
Fractura nasal.
Fractures d’extremitats. Reducció incruenta.
Fractures metacarp i metatars. Reducció cruenta.
Ganglions. Extracció.
Glàndules de bartholin. Tractament quirúrgic.
Hàl·lux valgus.
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Hemorroides. Prolapse rectal. Tractament quirúrgic.
Hèrnia discal. Quimionucleòlisi, nucleòlisi.
Hidrocele.
Histeroscòpia terapèutica.
Laparoscòpia diagnòstica.
Lesió muscular. Tractament quirúrgic.
Lesions de parts toves. Tractament quirúrgic.
Litotrícia vesical.
Luxacions d’extremitats. Reducció incruenta.
Miomectomia.
Miringotomia i drenatge.
Neteja quirúrgica plaques de necrosi per isquèmia.
Parafimosi.
Perineoplàstia per cistocele o rectocele.
Pòlip laringi.
Quist sacrococcigi.
Rànula.
Regularització monyó.
Resecció transuretral de tm vesical.
Reserva venosa subcutània, col·locació o retirada.
Revisió diferida postpart.
Revisió postquirúrgica.
Rizòlisi.
Tac
Tenosinovitis estenosant. Tractament quirúrgic.
Traqueotomia.
Tumorectomia, quadrantectomia o mastectomia simple.
Túnel carpià. Tractament quirúrgic.

Grup 3
Honoraris
Abscessos. Drenatge per laparotomia.
Amputació d’extremitats.
Aponeurosi palmar. Resecció.
Artròdesi de gran articulació.
Artroplàstia de canell.
Artroplàstia de petita articulació.
Artroscòpia diagnòstica i/o terapèutica.
Artrotomia d’espatlla.
Artrotomia de canell.
Artrotomia de colze.
Artrotomia de genoll.
Artrotomia de turmell.
Biòpsia cerebral.
Buidament ganglionar cervical (acte únic).
Catèter axil·lar o epidural per dolor postoperatori.
Cateterisme cardíac.
Cicatrius. Correcció quirúrgica.
Cirurgia d’esfínter anal complexa.
Cirurgia de glàndula paròtida.
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Cirurgia de l’embaràs ectòpic.
Cirurgia de la còrnia.
Cirurgia de mama amb buidament ganglionar.
Cirurgia de pàncrees no neoplàstica.
Cirurgia de vesícula i via biliar.
Cirurgia del conducte lacrimal (excepte sondatge).
Cirurgia del cristal·lí (anestèsia locoregional).
Cirurgia del glaucoma.
Cirurgia glandular submaxil·lar.
Cirurgia intestinal no neoplàstica.
Cirurgia no neoplàstica de maxil·lars.
Cirurgia reparadora de l’escleròtica.
Cirurgia reparadora de la conjuntiva.
Cirurgia ureteral (qualsevol causa).
Cirurgia uretral incloent malformacions.
Col·locació drenatge ventriculoperitoneal.
Colostomia.
Cranioplàstia postcraniotomia.
Embolectomia.
Empelts de qualsevol tipus.
Empiema, segrest pulmonar. Tractament quirúrgic.
Enucleació.
Esplenectomia.
Estrabisme bilateral.
Etmoidoesfenectomia.
Eventració.
Evisceració.
Exenteració.
Extirpació cordals (anestèsia general).
Fissura palatina.
Fístules de l’aparell digestiu. Tractament quirúrgic.
Fístules en urologia. Tractament quirúrgic.
Fístules vaginals. Tractament quirúrgic.
Fleboextracció (anestèsia general o locoregional).
Fractura d’astràgal. Reducció cruenta.
Fractura d’húmer. Reducció cruenta.
Fractura de calcani. Reducció cruenta.
Fractura de colze. Reducció cruenta.
Fractura de cúbit i radi, reducció cruenta.
Fractura de fèmur (qualsevol nivell). Reducció cruenta.
Fractura de pelvis. Reducció cruenta.
Fractura de ròtula. Reducció cruenta.
Fractura de tíbia i peroné. Reducció cruenta.
Fractura maxil·lar.
Fractura os malar.
Gastrostomia, gastroenterostomia.
Ginecomàstia.
Hèrnia hiatal. Tractament quirúrgic.
Herniorràfia inguinal, umbilical, crural.
Histerectomia abdominal (amb o sense annexectomia).
Histerectomia vaginal (inclou plàstia vaginal).
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Imperforació coanes.
Incontinència urinària.
Invaginació intestinal.
Laparotomia exploradora.
Lesió lligamentosa. Tractament quirúrgic.
Lesió nervi perifèric. Tractament quirúrgic.
Lesions tendinoses. Tractament quirúrgic.
Limfadenectomia axil·lar o inguinal (acte únic).
Llavi leporí.
Lligadura vena cava.
Luxacions. Tractament cruent.
Malformacions congènites de les extremitats.
Marcapassos. Col·locació.
Mediastinoscòpia.
Microcirurgia laríngia.
Miringoplàstia.
Nefrostomia
Osteomielitis. Tractament quirúrgic.
Osteotomies.
Parts toves. Reconstrucció (qualsevol causa).
Peu pla, equinovar, polidactília. Tractament quirúrgic.
Pneumotòrax. Tractament quirúrgic.
Profundoplàstia.
Prostatectomia per resecció transuretral.
Pseudoartrosi. Tractament quirúrgic.
Ressonància nuclear magnètica.
Rinoseptoplàstia.
Ròtula. Recentratge femoropatel·lar.
Septoplàstia.
Simpatectomia.
Sinusitis. Tractament quirúrgic.
Tancament esternotomia.
Tancament faringostoma.
Timpanoplàstia.
Toracoscòpia.
Toracotomia (qualsevol causa) (acte únic).
Trencament o perforació visceral.
Trigemin. Diatermocoagulació del gangli de gasser.
Tumor maligne cutani. Resecció amb empelt.
Tumors ossis benignes. Resecció.
Vagotomia i/o piloroplàstia.
Vulvectomia.

Grup 4
Honoraris
Abscés cerebral.
Allargament de membres d’extremitats.
Angiografia. Embolització de malformacions.
Anquilosi temporomaxil·lar.
Artroplàstia d’espatlla.
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Artroplàstia de colze.
Artroplàstia de genoll.
Artroplàstia de maluc.
Broncoscòpia terapèutica.
Cesària.
Cirurgia arterial excepte aorta.
Cirurgia correctora de cardiopaties sense c.e.c.
Cirurgia de còlon i recte per tm.
Cirurgia de la hipertensió portal.
Cirurgia de la retina.
Cirurgia de laberint.
Cirurgia de llengua per tm.
Cirurgia de maxil·lar per tm.
Cirurgia endocrina. Suprarenal, tiroide, paratiroide.
Cirurgia esofàgica no neoplàstica.
Cirurgia ginecològica radical per tm.
Cirurgia troncs supraaòrtics.
Cistectomia parcial.
Colectomia total.
Estenosi traqueal.
Gastrectomia.
Genoll, lligaments encreuats. Reparació.
Hematoma cerebral. Drenatge.
Hèrnia diafragmàtica. Tractament quirúrgic.
Laminectomia descompressiva per hèrnia disc o altres.
Laringectomia parcial.
Laringoplàstia.
Luxacions vertebrals. Tractament quirúrgic.
Malformacions congènites ap. digestiu. Tractament quirúrgic.
Malformacions congènites bufeta. Extròfia vesical.
Meningo i mielomeningocele. Tractament quirúrgic.
Microgènia.
Micrognàtia.
Nefrectomia.
Part vaginal.
Pericardiectomia.
Pleurectomia.
Prognatisme.
Prostatectomia retropúbica.
Prova de part i cesària.
Quist o tumor benigne hepàtic.
Reimplantació parcial o total d’extremitat.
Simpatectomia toràcica, uni o bilateral.
Timectomia.
Tractament de lesions nervi facial.
Trasplantament de còrnia.
Traumatisme cranial. Enfonsament volta cranial.
Traumatismes facials. Reconstrucció tipus le fort.
Tumor mediastínic.
Tumors rinosinusals.
Valvuloplàstia, angioplàstia per cateterisme cardíac.
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Vitrectomia.

Grup 5
Honoraris
Artròdesi de columna vertebral.
Cirurgia aorta toràcica i abdominal.
Cirurgia auditiva transtemporal.
Cirurgia correctora de cardiopaties amb c.e.c.
Cirurgia de l’obesitat mòrbida.
Cirurgia oncològica major.
Cistectomia total.
Craniotomia per neurinoma de l’acústic.
Craniotomia per tract. de malformació vascular.
Craniotomia per tumors cerebrals.
Desarticulació d’espatlla.
Desarticulació de maluc.
Duodenopancreatectomia.
Esòfag. Cirurgia radical.
Fractura vertebral (qualsevol nivell). Tractament quirúrgic.
Gloms jugulars o carotidis.
Hepatectomia.
Histerectomia postpart (acte únic).
Laringectomia total.
Litiasi coral·liforme.
Lobectomia.
Malformacions craniofacials. Reconstrucció.
Nefrectomia radical.
Pneumectomia.
Prostatectomia radical.
Recanvi de pròtesi d’espatlla, maluc, colze, genoll.
Trasplantament renal.
Tumor hipofític. Via transesfenoïdal o craniotomia.
Tumors medul·lars.

52

