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Condicions generals
Clàusula primera: legislació aplicable

Malaltia Preexistent: Malaltia que ja va ser diagnosticada i/o tractada; que va
donar lloc a la consulta a un metge; o que va produir els primers símptomes
abans de la data d’efecte de la Pòlissa.

La present Pòlissa es regeix pel convingut per les parts en les Condicions
Generals i en les Condicions Particulars, així com pels seus Annexos i
Suplements.

Període 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 no seran indemnitzats els sinistres que es produeixin.

En cas de discrepància entre el que estableixen les Condicions Generals i les
Condicions Particulars, les Condicions Particulars prevaldran sobre les
Condicions Generals.

Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Formen part de la Pòlissa: les Condicions Generals, les Condicions Particulars,
els Suplements o Annexos que se n’emetin per tal de complementar-la o
modificar-la.

La present Pòlissa està sotmesa, llevat respecte a aquelles clàusules que siguin
més beneficioses per a l’Assegurat, al que estableix la Llei 50/1980, de 8
d’octubre, del Contracte d’Assegurança (d’ara endavant, la “LCS”), a la Llei
20/2015, de 14 de juliol, d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats
Asseguradores i Reasseguradores i el Reial Decret 1060/2015, de 20 de
novembre, d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i
Reasseguradores, el Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel
qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió
Europea en l’àmbit d’assegurances privades a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals així
com a les modificacions i adaptacions que es produeixin en les anteriors, als seus
reglaments com també a qualsevol altra legislació que sigui d’aplicació durant la
vigència de la Pòlissa.
De conformitat amb el que estableix l’art. 3 LCS, les condicions generals i
particulars han estat redactades de manera clara i precisa per a una fàcil
comprensió per part del Prenedor i/o Assegurat/s. Aquelles clàusules
susceptibles de poder arribar a ser considerades limitatives dels drets dels
assegurats han estat especialment destacades en negreta i han de ser
específicament acceptades pel Prenedor.
Correspon al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital d’Espanya, a
través de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, el control de
l’activitat asseguradora d’Asistencia Sanitaria Colegial, SA de Seguros,
registrada amb el n. C-416.
Clàusula segona: definicions

Prenedor: El Prenedor de l’assegurança és la persona física o jurídica que
subscriu per compte propi o aliè la Pòlissa amb l’Assegurador i a qui corresponen
les obligacions i deures que se’n derivin, llevat que per la seva naturalesa hagin
de ser complertes per l’Assegurat.
Prima: El preu de l’assegurança. Inclourà, a més, els recàrrecs i impostos que,
en cada moment, siguin repercutibles.
Qüestionari de Salut: Declaració realitzada pel prenedor i/o assegurat abans de
la formalització de la pòlissa i que serveix a l’Assegurador per a la valoració del
risc que és objecte de l’assegurança.
Risc: La salut de l’Assegurat i la seva assistència sanitària en els supòsits de
malaltia, dins dels límits pactats a la Pòlissa.
Sinistre: Fet fortuït que produeixi danys físics corporals a l’Assegurat coberts
per la present Pòlissa.
Suma assegurada: És la quantitat pactada per a cada una de les garanties de la
Pòlissa i constitueix el límit màxim d’indemnització de l’Assegurador que pot
consistir en una quantitat diària o en una suma única.
Suport Durador: Aquell que permet guardar, recuperar fàcilment i reproduir
sense canvis la Pòlissa i qualsevol altra informació relacionada amb aquesta, ja
sigui en paper o en qualsevol altre mitjà inalterable.

A l’efecte de la present Pòlissa s’entén per:

Termini de vigència: Període de temps que transcorre entre la data d’inici i la
data de finalització de la cobertura.

Assegurador: ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS, la qual,
després de l’emissió de la Pòlissa i el cobrament de la corresponent Prima,
assumeix el risc contractualment pactat.

Tractament quirúrgic: Procediment instrumental que es realitza en un quiròfan
dirigit a solucionar un procés patològic. A l’efecte d’aquesta Pòlissa també es
designa com a intervenció quirúrgica.

Assegurat: Cada una de les persones físiques designades en les Condicions
Particulars sobre les quals s’estableix la Pòlissa i a qui li/els correspongui rebre
les prestacions de l’assegurança i qui, en defecte del Prenedor, assumeix/en les
obligacions i deures derivats de la Pòlissa.

Urgència: El procés urgent i immediat que no pot esperar l’atenció dels serveis
ordinaris de l’assegurador ja que podria derivar en un compromís per a la vida o
un dany irreparable a la integritat física de l’Assegurat.

Condicions Generals: Conjunt de clàusules que recullen les condicions
bàsiques de la relació contractual aplicables a les Pòlisses de la mateixa
modalitat.
Condicions Particulars: Conjunt de clàusules on es concreten i particularitzen
els aspectes del risc que s’assegura.
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.
A l’efecte d’aquesta Pòlissa no es consideraran hospitals els hotels, asils,
residències, cases de repòs, balnearis, instal·lacions dedicades al tractament
dels ancians, malalts crònics, incapacitats, drogoaddictes i/o alcohòlics.
Hospitalització: Supòsit pel qual una persona figuri inscrita en un hospital com
a pacient i que hi romangui ingressada més de vint-i-quatre hores o en règim
d’ambulatori.
Malaltia: Alteració de l’estat fisiològic que es manifesta per símptomes
característics, el diagnòstic i la confirmació dels quals siguin efectuats per un
metge.

Clàusula tercera: objecte de l’assegurança
Dins dels límits i condicions estipulats a la Pòlissa i previ pagament de la Prima
pel Prenedor, l’Assegurador cobreix els riscos derivats de la malaltia que pugui
patir l’Assegurat, segons les definicions de la Clàusula SEGONA d’aquestes
Condicions Generals, tant en la seva activitat habitual, com professional,
domestica o d’oci.
Tot això en els supòsits en que el sinistre es derivi d’algun dels riscos descrits a
la Clàusula QUARTA i la cobertura del qual hagi estat pactada a les Condicions
Particulars.
En cas de sinistre, l’Assegurador garanteix la Suma Assegurada, que abonarà a
l’Assegurat per algun dels sistemes següents:
1. Lliurament d’una quantitat fixada per cada dia de durada del sinistre segons el
grup de garantia contractat.
2. La indemnització única assenyalada a la Taula d’indemnitzacions corresponent
al tipus d’intervenció quirúrgica.
3. Prestació conjunta de les indemnitzacions anteriors.
Els fets coberts per la present Pòlissa són aquells que es produeixin durant la
seva vigència.

Es consideren una mateixa malaltia totes les lesions i seqüeles derivades d’un
mateix sinistre, així com totes les afeccions que siguin degudes a les mateixes
causes o a causes relacionades

L’àmbit territorial de cobertura d’aquesta Pòlissa s’estén a tot el món.

Si una afecció es deu a una mateixa causa que va produir una malaltia anterior,
o a causes que hi estiguin relacionades, incloent-hi les seqüeles i complicacions
derivades de l’anterior, la malaltia serà considerada una continuació de l’anterior
i no una malaltia diferent.

Les cobertures de la present Pòlissa es prestaran pels grups de garantia que es
descriuen a continuació:

Clàusula quarta: descripció de la cobertura

VI. Hospitalització per intervenció quirúrgica o part
A. Per intervenció quirúrgica
Quan es contracti aquesta garantia l’Assegurador indemnitzarà l’Assegurat amb
la quantitat diària pactada a les Condicions Particulars de la Pòlissa per cada dia
d’internament en clínica o hospital per ser sotmès a tractament quirúrgic.
La indemnització serà satisfeta per l’Assegurador des del dia en que tingui lloc
l’ingrés per a la intervenció quirúrgica, fins al dia en que abandoni l’establiment
sanitari en el qual li hagi estat practicada la intervenció, amb un límit màxim de
cent vint dies indemnitzables per cada procés.
En cas que amb posterioritat a la primera intervenció, i es trobés l’Assegurat
internat a causa d’aquesta intervenció, fos necessari practicar-li una nova
intervenció, el termini màxim d’indemnitzacions diàries quedarà ampliat en
igual nombre de dies als que hagin transcorregut entre ambdós
tractaments.
La quantia diària de la indemnització serà la mateixa sigui quin sigui el
nombre d’intervencions a que hagi estat sotmès l’Assegurat durant la seva
permanència en l’establiment sanitari.
B. Per Part
Quan l’hospitalització es produeix per motiu de part i ha transcorregut un any
des de la data d’efecte de la Pòlissa l’Assegurador indemnitzarà l’Assegurada
amb una quantitat única igual a cinc vegades la diària contractada, tant si
es tracta d’un part normal com distòcic.

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 ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió,
sedició, motí i tumult popular o conflictes armats, hagi precedit o no
declaració oficial de guerra.
5. Els derivats de fets o actuacions de les Forces Armades i Cossos de
Seguretat en temps de pau.
6. 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.
7. Els que tinguin relació directa o indirecta amb explotacions nuclears o
radioactives que estiguin coberts per l’Assegurança de Risc Nuclear.
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, hípica, equitació, etc., i qualsevol altra de
naturalesa anàloga.
9. Malalties o lesions originades o produïdes per embriaguesa, toxicomania
o per intent de suïcidi.

VII. Intervenció quirúrgica

10. Hospitalització psiquiàtrica.

Quan se subscrigui aquesta cobertura l’Assegurador garantirà a l’Assegurat el
pagament de la indemnització única assenyalada a la Taula d’indemnitzacions
segons la classe d’intervenció quirúrgica que correspongui.

Clàusula sisena: període de carència

Es podrà fixar a les Condicions Particulars una indemnització superior,
multiplicant per un de- terminat nombre de vegades les establertes a la Taula, i
serà també proporcionalment superior la Prima establerta.
L’esmentada Taula queda incorporada a la present Pòlissa com a Clàusula VINTI-UNENA d’aquestes Condicions Generals.
En el cas que es practiquin diverses intervencions en una sola sessió
operatòria però que corresponguin a processos o lesions que estiguin
expressament diferenciats, l’Assegurador satisfarà la totalitat de la
indemnització que tingui assignada la de major import, i el cinquanta per
cent de cada una de les altres. No obstant això, no serà aplicada la condició
anterior en els casos d’intervenció abdominal en que aprofitant una via
d’abordatge, es procedeixi quirúrgicament sobre òrgans o regions anatòmiques
distints; quan es doni aquesta última circumstancia, se satisfarà només la
de major import.
Si alguna intervenció no figurés a la Taula, serà indemnitzada per analogia o
semblança amb alguna de les que hi estiguin classificades.
VIII. Hospitalització medica
Per la contractació d’aquesta cobertura l’Assegurador es compromet a
indemnitzar l’Assegurat amb la quantitat diària pactada a les Condicions
Particulars de la Pòlissa per cada dia d’hospitalització medica qualsevol que sigui
la causa que l’origini.
La indemnització serà satisfeta per l’Assegurador des del dia en que tingui lloc
l’ingrés per al tractament mèdic, fins al dia en que abandoni l’establiment amb
un límit màxim de trenta dies anuals indemnitzables.
La quantia diària de la indemnització serà la mateixa sigui quin sigui el
nombre de tractaments a que hagi estat sotmès l’Assegurat durant la seva
permanència en l’establiment sanitari.
Clàusula cinquena: exclusions
Queden exclosos de la cobertura d’aquesta Assegurança:
I. La prestació directa per l’Assegurador dels serveis mèdics i quirúrgics.
II. L’hospitalització i la intervenció quirúrgica que s’esdevinguin a causa de
les circumstàncies o esdeveniments següents:
1. Malalties, lesions o defectes físics ja existents en el moment
d’assegurar-se (incloent-hi conseqüències i seqüeles), llevat que es
declarin en el "Qüestionari de Salut" i siguin expressament acceptats per
l’Assegurador.
2. Epidèmies declarades oficialment.

Les garanties previstes en els grups de cobertura de la present Pòlissa
començaran una vegada transcorreguts els terminis de carència que s’estableixen
a continuació, comptats a partir del moment en que aquest tingui efecte:
VI. A Hospitalització per tractament quirúrgic: 6 mesos
VI. B Hospitalització per part: 12 mesos
VII. Intervenció quirúrgica: 12 mesos
VIII. Hospitalització medica: 12 mesos
Clàusula setena: tramitació de sinistres
1. En cas de qualsevol sinistre emparat per aquesta Pòlissa el Prenedor o
l’Assegurat, si escau, hauran de comunicar-ho a l’Assegurador dins del termini
màxim de set dies, com es descriu a la Clàusula DINOVENA.
En cas d’incompliment, l’Assegurador podrà reclamar danys i perjudicis per la
falta de declaració, llevat que hagi tingut coneixement del sinistre per un altre
mitja, d’acord amb l’article 16 LCS.
2. La comunicació del número anterior haurà de contenir la informació següent:
1. Identificació de l’Assegurat, incloent-hi l’edat.
2. Domicili si no coincideix amb el de la Pòlissa.
3. Hospital o clínica en que hagi estat ingressat el malalt.
4. Informe de l’especialista que especifiqui la naturalesa i classe del tractament
quirúrgic o mèdic.
5. Data en que va ser practicada la intervenció quirúrgica.
6. Data de l’ingrés a l’establiment sanitari.
3. Per al cas de sinistres coberts per la Garantia VII "Intervenció quirúrgica", la
comunicació anterior s’haurà de fer amb anterioritat a la intervenció i inclourà
indicació del dia i l’hora en que es practicarà perquè l’Assegurador, si ho considera
pertinent, pugui fer ús del seu dret a que algun dels seus metges la presenciï.
Excepcionalment, en els supòsits d’urgència vital en que sigui impossible la
comunicació anticipada, es comunicarà amb posterioritat al més aviat possible i
sempre dins del termini màxim de set dies.
4. Conclòs el sinistre, es notificarà a l’Assegurador mitjançant l’enviament, si
escau, de la documentació següent:
1. Certificació del facultatiu sobre el tractament quirúrgic o mèdic practicat.
2. Declaració d’alta signada pel metge.
3. Confirmació del centre hospitalari de la data en que el pacient el va deixar.
Clàusula vuitena: indemnitzacions
El pagament de les indemnitzacions es farà d’acord amb les quanties i els
límits pactats a les Condicions Particulars, dins dels quinze dies posteriors a la

recepció de la documentació exigida a la clàusula anterior.
En cas que el període d’hospitalització superi trenta dies es procedirà a efectuar
liquidacions parcials mensuals pels dies consumits a compte de la liquidació total
del sinistre.
Clàusula novena: demora en la indemnització
L’Assegurador, d’acord amb l’article 20 LCS, incorrerà en mora quan no hagi
pagat el total de la indemnització en el termini de tres mesos des de la
comunicació de conclusió del sinistre a que es refereix el punt 4 de la Clàusula
SETENA.
L’interès aplicable de la mora serà un interès anual igual al de l’interès legal del
diner vigent, en el moment de produir-se la mora, incrementat en el cinquanta
per cent d’acord amb l’article 20.4 LCS.
No es produirà la mora de l’Assegurador quan la falta de pagament de la
indemnització estigui fundada en causa justificada que no li sigui imputable.
Serà causa justificada el fet que l’Assegurat no aporti la documentació exigida
en la Clàusula SETENA en relació amb el desenvolupament del sinistre i la seva
alta hospitalària.
Clàusula desena: bases de la pòlissa
1. La Sol·licitud i el "Qüestionari de salut" emplenats pel Prenedor i/o Assegurat,
així com la proposició de l’Assegurador, si escau, en unió d’aquesta Pòlissa, amb
els seus Annexos i Suplements, constitueixen un tot unitari, fonament de
l’assegurança, que només abasta, dins dels límits i condicions estipulats, els
riscos que s’hi descriuen.
2. La present Pòlissa ha estat concertada sobre la base de les declaracions
formulades pel Prenedor i/o Assegurat en el "Qüestionari de salut" al qual l’ha
sotmès l’Assegurador amb anterioritat a la formalització de l’assegurança i que
han motivat la seva acceptació del risc, l’assumpció per la seva part de les
obligacions derivades de la Pòlissa i la fixació de la Prima.
3. L’Assegurador pot rescindir la Pòlissa mitjançant declaració dirigida al
Prenedor, 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 LCS.
Quan la reserva o inexactitud s’hagués produït mitjançant dol o culpa greu del
Prenedor i/o Assegurat, l’Assegurador quedarà alliberat de les seves obligacions
en aquesta Pòlissa, segons el que estableix l’article 10 LCS.
4. Si el contingut d’aquesta Pòlissa difereix de la proposició d’assegurança, si
n’hi hagués, o de les clàusules acordades, el Prenedor podrà 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, caldrà atenir-se al que disposa la Pòlissa, segons
estableix l’article 8 LCS.
5. El Prenedor de l’assegurança té el dret i l’obligació de firmar els documents
que integren la Pòlissa.
Clàusula onzena: drets del prenedor i, si escau, de l’assegurat o beneficiari
1. Dret a percebre la indemnització pactada a les Condicions Particulars i en els
terminis fixats a la Clàusula DESENA.
2. El Prenedor i/o Assegurat té dret a la confidencialitat de tota la informació a
que pogués tenir accés l’Assegurador relacionada amb les cobertures de la
present pòlissa.
Les seves dades personals estaran garantides i protegides per l’Assegurador
com a responsable del seu tractament, d’acord amb la finalitat de la present
Pòlissa.
3. El Prenedor i/o Assegurat podran presentar queixes o reclamacions a
l’Assegurador amb relació als seus drets i interessos legalment reconeguts que
derivin de la present Pòlissa, de la normativa de transparència i protecció a
l’assegurat o de les bones practiques i usos en matèria asseguradora, en
especial del principi d’equitat contractual. Les instancies de reclamació són les
següents:
3.1.Internes:
El Prenedor i/o Assegurat poden formular queixes i reclamacions davant del
Servei d’Atenció al Client de l’Assegurador. Per facilitar la participació i
col·laboració dels clients, totes les delegacions comarcals i oficines disposen
d’impresos per a la formalització presencial de les seves queixes o
reclamacions. També ho poden fer per correu a l’Av. Josep Tarradellas, 123127, baixos, Barcelona 08029, o per correu electrònic: atencioalclient@asc.cat.
Un cop iniciat el procediment, de conformitat amb la legislació aplicable,
l’Assegurador procedirà a acusar recepció i resoldrà en el termini legalment

establert, d’acord amb el procediment detallat en el Reglament del Servei
d’Atenció al Client. Es pot consultar un exemplar a les oficines de l’Assegurador
i a la seva pàgina web: www.asc.es/es/servicio-cliente.
3.2.Externes:
Un cop exhaurida la via del Servei d’Atenció al Client de l’Assegurador, el
Prenedor i/o Assegurat pot acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, situat al Paseo de la Castellana,
44, Madrid 28046, o pot presentar la seva queixa o reclamació a través de
l’oficina virtual: www.dgsfp.mineco.es.
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.
En tot cas, el Prenedor i/o Assegurat sempre podrà acudir a la via judicial per
dirimir qualsevol conflicte que tingui amb l’Assegurador.
D’acord amb l’article 24 LCS, "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".
Clàusula tretzena: 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 LCS, esta obligat al
pagament de la Prima un cop firmada la Pòlissa.
Aniran a càrrec del Prenedor els impostos i els recàrrecs que siguin legalment
repercutibles en cada moment, els quals se satisfaran junt amb la Prima.
b) Unicitat: La Prima és única i correspon al total període de durada de la Pòlissa.
La Prima es merita íntegrament el primer dia de vigència de la Pòlissa sens
perjudici que a les Condicions Particulars es pot fraccionar el seu pagament en
fraccions de Prima (o primes fraccionades), no alliberadores.
Les primes successives s’hauran de fer efectives en els seus corresponents
venciments.
En cas de voluntat, manifestada pel Prenedor, de resoldre la Pòlissa abans del
venciment fixat a les Condicions Particulars, haurà de pagar a l’Assegurador la part
de la Prima no consumida.
c) Lloc de pagament: Si a les Condicions Particulars no es determina cap lloc per
al pagament de la Prima s’entendrà que aquest s’ha de fer al domicili del Prenedor,
segons previsió de l’article 14 LCS.
d) Conseqüència de l’impagament de la primera Prima: Si per culpa del Prenedor
la primera Prima no hagués estat pagada al seu venciment, d’acord amb l’article
15 LCS, l’Assegurador té dret a resoldre la Pòlissa o a exigir el pagament de la
Prima deguda en via executiva amb base a la Pòlissa.
En tot cas, si la Prima no hagués estat pagada abans que es produeixi algun
sinistre, l’Assegurador quedarà alliberat de la seva obligació.
e) Conseqüència de l’impagament de les primes successives: En cas de manca
de pagament de la Prima segona 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 la Pòlissa queda extingida, segons disposa l’article 15 LCS. L’esmentada
extinció no impedirà la reclamació de la Prima impagada en el termini de cinc anys
previst a l’article 23 LCS.
Si la Pòlissa no hagués estat resolta o extingida conforme als paràgrafs anteriors,
la cobertura torna a tenir efecte a les VINT-I-QUATRE HORES del dia en que el
Prenedor o l’Assegurat pagui la Prima pendent. En qualsevol cas, l’Assegurador,
quan la Pòlissa estigui en suspens, només podrà exigir el pagament de la Prima
impagada del període en curs, d’acord amb l’article 15 LCS.
f) Si a les Condicions Particulars s’han fixat primes fraccionades, l’impagament 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 estigui 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 bancaria dels rebuts de
Prima, cal aplicar les normes següents:
L’Assegurador podrà exigir al Prenedor i/o Assegurat el lliurament d’una
autorització expressa de les corresponents operacions de pagament.
La Prima o primes fraccionades s’entendran satisfetes al seu venciment, llevat
que, intentat el cobrament dins del termini de gracia d’un mes previst a l’article
15 LCS, no pogués ser carregat al compte del Prenedor i/o Assegurat per
qualsevol circumstància imputable o no a aquest. En aquest cas, l’Assegurador li
notificarà que té el rebut a la seva disposició en el domicili de l’Assegurador i
aquell estarà obligat a satisfer la Prima en l’esmentat domicili.
Si l’Assegurador deixés transcórrer el termini d’un mes a partir del dia del
venciment de la Prima domiciliada sense presentar el rebut al cobrament i en ferho no fos ates el seu pagament, per qualsevol causa, haurà de notificar tal fet a
l’obligat al pagament, per carta certificada o altre mitja indubtable, i concedir-li
un nou termini d’un mes perquè en pugui satisfer l’import en el domicili social,
sucursal o agencia de l’Assegurador. Aquest termini es computarà 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 aquest
el sotmeti, totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la
valoració del risc.
No tindrà l’obligació de declarar aquestes circumstàncies si l’Assegurador no el
sotmet al "Qüestionari de Salut” o si aquestes no hi estan compreses, encara
que puguin influir en la valoració del risc, segons la disposició de l’article 10 LCS.
3. Comunicar a l’Assegurador, prèviament a la data d’efecte de la Pòlissa i tan
aviat com li sigui possible, totes les circumstàncies que alterin els factors o
circumstàncies declarades en el "Qüestionari de Salut” que agreugin el risc i
siguin de tal naturalesa que si haguessin estat conegudes per l’Assegurador en
el moment de la perfecció de la Pòlissa no l’hauria celebrat o l’hauria conclòs en
condicions més oneroses.
El Prenedor o l’Assegurat podran també comunicar, durant la vida de la Pòlissa,
les circumstàncies que disminueixin el risc i siguin de tal naturalesa que si
haguessin estat conegudes per l’Assegurador en el moment de la perfecció de
la Pòlissa s’hauria conclòs en condicions més favorables, i en aquest cas serà
d’aplicació el que disposa l’article 13 LCS.
4. Comunicar a l’Assegurador, al més aviat possible, el canvi de domicili postal
i/o electrònic, mitjançant comunicació fefaent.
5. Minorar les conseqüències del sinistre utilitzant els mitjans al seu abast per al
prompte restabliment. L’incompliment d’aquest deure amb la manifesta intenció
de perjudicar o enganyar l’Assegurador, alliberarà aquest de tota prestació
derivada del sinistre en aplicació de l’article 17 LCS.
6. 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 de tercers responsables en els casos en que procedeixi com
estableixen els articles 43 i 82 LCS.
L’Assegurat no ha de perjudicar aquest dret de l’Assegurador i serà 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 podrà executar el dret de subrogació en perjudici de
l’Assegurat.

de cobertura provisional o el que procedeixi segons el que disposa l’article 5 LCS
i altres documents que hagi subscrit el Prenedor.
3. L’Assegurador s’obliga a preservar l’absoluta confidencialitat de les dades a
que pogués tenir accés relacionades amb les cobertures de la present pòlissa i,
com a responsable del seu tractament informàtic, a adoptar les mesures
necessàries per garantir-ne la seva seguretat, evitant-ne l’alteració o pèrdua, així
com l’accés i el tractament no autoritzats.
L’Assegurador es compromet a mantenir i a implementar els nivells de seguretat
necessaris, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos associats.
Així mateix, l’Assegurador garanteix a l’Assegurat l’exercici dels drets d’accés,
rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat,
així com la resta de drets, d’acord amb el Reglament UE 2016/679 i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals.
En tot cas, ates que les dades personals i de salut són necessàries per al
manteniment i compliment de la Pòlissa d’assegurança, l’exercici per part
del Prenedor i/o Assegurat dels drets de supressió o cancel·lació –llevat en
cas d’inexactitud-, limitació o oposició al tractament de dades s’entendrà
com a oposició a la pròrroga de la Pòlissa quedant aquesta extingida 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 esmentats drets en
atenció a l’ineludible termini de preavís previst a la Clàusula SETZENA.
En tot cas, un cop extingida la Pòlissa, a les dades se’ls donarà el tractament
previst a l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
L’Assegurador es reserva el dret a modificar sense previ avís la seva Política de
Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu,
jurisprudencial o doctrinal de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. D’acord
amb l’anterior, li suggerim que revisi la nostra Política de Privacitat periòdicament.
Clàusula catorzena: perfecció, efectes de la pòlissa i durada
1. La Pòlissa es perfecciona pel consentiment, manifestat per la subscripció de la
Pòlissa pel Prenedor i l’Assegurat. La cobertura contractada i les seves
modificacions o addicions no tindran efecte mentre no hagi estat satisfet el rebut
de la Prima, o el primer rebut de Prima fraccionada, llevat pacte contrari a les
Condicions Particulars.
En cas de demora en el compliment de qualsevol d’ambdós requisits, les
obligacions de l’Assegurador començaran a les VINT-I-QUATRE HORES del dia en
que hagin estat acomplerts.
2. La durada de la Pòlissa és l’establerta a les Condicions Particulars on es fixa la
data i l’hora d’efectivitat de les garanties, i les del seu venciment. Llevat menció
expressa a les Condicions Particulars, la Pòlissa venç el 31 de desembre de cada
any.
3. A l’expiració del període indicat a les Condicions Particulars d’aquesta Pòlissa,
s’entendrà prorrogada tàcitament la Pòlissa pel termini d’un any, i així
successivament a l’expiració de cada anualitat.
Les parts es podran oposar a la pròrroga de la Pòlissa mitjançant 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
s’oposi a la pròrroga sigui el Prenedor, i de dos mesos quan sigui
l’Assegurador.
En tot cas, la Pòlissa s’extingirà al terme de l’anualitat dins de la qual
l’Assegurat compleixi l’edat de seixanta-cinc anys.
4. La voluntat de desistiment unilateral expressada per part del Prenedor
s’entendrà com a oposició a la pròrroga de la Pòlissa amb les conseqüències
i data d’efecte previstos a l’apartat anterior.

Tot això d’acord amb les previsions dels articles 43 i 82 LCS.

5. En qualsevol cas d’oposició a la pròrroga, el Prenedor haurà de seguir pagant a
l’Assegurador la Prima fins al venciment de la Pòlissa. 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 d’un mes d’antelació a la
conclusió del període de l’assegurança.

Clàusula tretzena: obligacions de l’assegurador

Clàusula quinzena: actualització de primes

1. L’Assegurador s’obliga al pagament de la indemnització d’acord amb les
Condicions Generals i Particulars de la Pòlissa.

L’Assegurador podrà actualitzar anualment la Prima en base als càlculs tècnics i
actuarials necessaris per determinar la seva incidència en l’equilibri financer i
actuarial de l’assegurança.

En cas de concurrència d’Assegurador i Assegurat davant de tercer responsable,
el recobrament obtingut es repartirà entre ambdós en proporció als seus
respectius interessos.

L’obligació de l’Assegurador sorgeix a partir de la quantia o nombre de dies fixats
com a Franquícia a les Condicions Particulars.
2. L’Assegurador haurà de lliurar al Prenedor la Pòlissa o, si escau, el document

L’Assegurador haurà de comunicar al Prenedor i/o Assegurat la Prima que regira
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 LCS.
Clàusula setzena: rescissió, resolució i extinció

Clàusula divuitena: prescripció

A. RESCISSIÓ

Les accions derivades de la Pòlissa prescriuen als cinc anys a comptar des del
dia en que es van poder exercir –article 23 LCS–.

L’Assegurador pot rescindir la Pòlissa d’assegurança en els supòsits següents:
- 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 DOTZENA, 3 amb relació a l’article 10 LCS.
Les primes relatives al període en curs corresponen a l’Assegurador, llevat dol o
culpa greu per la seva part.
- Per agreujament del risc no comunicat
En els casos d’agreujament del risc en que el Prenedor i/o Assegurat incompleix
la seva obligació de comunicació a l’Assegurador, que estableix l’article 11 LCS.
En aquest supòsit, l’Assegurador seguirà el procediment de rescissió de l’article
12, paràgraf segon LCS.

Clàusula dinovena: comunicacions
El Prenedor i/o Assegurat hauran de comunicar a l’Assegurador el sinistre dins del
termini màxim de set dies d’haver-lo conegut.
Les comunicacions a l’Assegurador per part del Prenedor i/o Assegurat
s’efectuaran en el domicili social d’aquell assenyalat a la Pòlissa.
Les comunicacions efectuades per un corredor d’assegurances a l’Assegurador,
en nom del Prenedor i/o Assegurat tindran els mateixos efectes que si les hagués
realitzat el mateix Prenedor i/o Assegurat, d’acord amb l’article 21 LCS.
Les comunicacions del Prenedor a l’agent d’assegurances que distribueixi la
Pòlissa tindran el mateix efecte que si s’haguessin realitzat directament a
l’Assegurador.

- Per agreujament de risc comunicat

Les comunicacions de l’Assegurador al Prenedor i/o Assegurat s’efectuaran en
l’últim domicili postal i/o electrònic comunicat a l’Assegurador.

En el cas d’agreujament de risc declarat, i proposada la modificació de la Pòlissa
per l’Assegurador, el Prenedor i/o Assegurat la rebutja o guarda silenci; la
rescissió s’executarà segons el procediment i terminis establerts a l’article 12,
paràgraf primer LCS.

La Pòlissa, inclosos els seus Annexos o Suplements, així com les seves
modificacions hauran de ser formalitzats per escrit, d’acord amb l’article 5 LCS,
en paper o en altre suport durador que permeti guardar, recuperar fàcilment i
reproduir sense canvis la Pòlissa o la informació.

B. RESOLUCIÓ

Clàusula vintena: jurisdicció

L’Assegurador pot resoldre la Pòlissa d’assegurança en el supòsit següent:

Els conflictes que puguin sorgir entre el Prenedor i/o Assegurat amb l’Assegurador
es resoldran pels jutges i tribunals competents.

- Per impagament de la Prima
En cas que el primer rebut de Prima fraccionada no hagi estat ates al seu
venciment, d’acord amb l’article 15 LCS. En aquest supòsit, si es produeix un
sinistre l’Assegurador quedarà alliberat de la seva obligació.
C. EXTINCIÓ
- Per oposició a la pròrroga
La Pòlissa s’extingeix en la data de venciment en els supòsits d’oposició a la
prorroga per qualsevol de les parts i, en especial, els previstos a la Clàusula
TRETZENA 3 o CATORZENA.
- Per no reclamació de prima impagada
En el supòsit de falta de pagament de qualsevol fracció de Prima que no sigui la
primera, la Pòlissa s’extingirà als sis mesos del venciment de la prima si
l’Assegurador no en reclama el pagament, d’acord amb l’article 15 LCS.
Clàusula dissetena: pèrdua de drets
Es perd el dret a la indemnització:
1. En cas de reserva o inexactitud en emplenar el "Qüestionari de Salut" si
hi va haver dol o culpa greu del Prenedor i/o Assegurat –article 10 LCS.
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 LCS–.
3. Si el sinistre s’esdevé abans que s’hagi pagat la primera Prima, llevat de
pacte en contra – article 15 LCS–.
4. Si el sinistre s’esdevé mentre la Polissa estigui en suspens per falta de
pagament de les Primes successives –article 15 de la LCS–.
5. Si el Prenedor i/o Assegurat no faciliten a l’Assegurador la informació
sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre, i hagués concorregut
dol o culpa greu –article 16 LCS–.
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 LCS–.
7. Quan el sinistre hagi estat causat per la mala fe de l’Assegurat –article 19
LCS –.
8. La Pòlissa serà nul·la, llevat en els casos previstos per la LCS, si en el
moment de la seva conclusió ja ha succeït el sinistre.

Serà jutge competent per al coneixement de les accions derivades de la Pòlissa
d’assegurança el del domicili del Prenedor i/o Assegurat, i serà nul qualsevol pacte
en contra, segons disposició de l’article 24 LCS.

Clàusula vint-i-unena: indemnitzacions de la GARANTIA VII
TAULA D'INDEMNITZACIONS PER INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Segons relació a escala proporcional fins a un màxim de 601,01 €
A. CIRURGIA CARDÍACA
1. Coartació d'aorta
2. Comissurotomia
3. Defectes septals
4. Extracorpòries
5. Implantació de vàlvules
6. Sobrepericardi
7. Persistència del conducte arteriovenós
8. Tetralogia de Fallot
9. Trasplantaments de cor
B. CIRURGIA VASCULAR
10. Arteriectomia
11. Embolectomia
12. Estel·lectomia, neurogangliectomia de l’estel·lar
13. Hipertensió arterial: Simpatectomia, esplenectomia i
suprarenalectomia, en dos temps
14. Lligadures venoses: Humeral, popliti, femoral i axil·lar ilíaca o
subclàvia
15. Simpatectomia: Lumbar
Toracolumbar
Toràcica
16. Varices: resecció
lligadures de safenes
en les dues cames: 50. per cent més
C. NEUROLOGIA
17. Craniectomia descompressiva
18. Craniectomia exploradora
19. Craniectomia amb intervenció sobre el cervell
20. Esquirlectomia cranial simple
21. Esquirlectomia cranial interessant meninges
22. Hèrnia discal
23. Laminectomia exploradora
24. Laminectomia amb intervenció sobre medul·la o les seves
membranes
25. Lobectomia prefrontal
bilateral
26. Meningocele
27. Neuròlisi
28. Neurorràfies
29. Regulació focus atrició
30. Laminectomia, fixació vertebral
D. TOCOLOGIA
31. Part distòcic o normal assistit per facultatiu
E. GINECOLOGIA
32. Ablacions parcials de la mama
33. Ablacions de mama amb buidament axil·lar
34. Abscés isquiorectal
35. Abscés perianal
36. Amputació coll uterí
37. Annexitis: Extirpació d'annexos
38. Bartholinitis
39. Colpoperineorràfia
40. Colporràfia anterior i posterior
41. Colpotomia (per abscés de Douglas)
42. Fístules vesicovaginals
43. Fístules rectovaginals
44. Histerectomia parcial per tumors benignes
45. Histerectomia total per neoplàsies
46. Histerectomia vaginal
47. Raspat uterí
48. Histerectomia total per tumors benignes
49. Ligamentopèxia per prolapse
50. Mastitis
51. Papil·lomes, escissió
52. Pòlips, escissió
53. Parametritis, desbridament
54. Prolapse uterí
55. Quist ovàric
56. Quist vaginal
57. Resecció de llavis
58. Vulva, tumors benignes
59. Vulva, neoplàsies
60. Vagina, tumors benignes
61. Vagina, neoplàsies
62. Buidament de mola uterí
63. Vagina artificial

Euros
601,01 €
601,01 €
540,91 €
601,01 €
601,01 €
570,96 €
601,01 €
570,96 €
601,01 €
150,25 €
180,30 €
180,30 €
360,61 €
150,25 €
120,20€
240,40 €
180,30 €
180,30 €
150,25 €
180,30 €
300,51 €
540,91 €
210,35 €
300,51 €
420,71 €
300,51 €
480,81 €
150,25 €
240,40 €
300,51 €
150,25 €
150,25 €
180,30 €
360,61 €
150,25 €
90,15 €
300,51 €
90,15 €
60,10 €
150,25 €
150,25 €
45,08 €
150,25 €
150,25 €
60,10 €
90,15 €
90,15 €
240,40 €
360,61 €
240,40 €
60,10 €
240,40 €
120,20 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
60,10 €
120,20 €
150,25 €
60,10 €
30,05 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
180,30 €
120,20 €
240,40 €

64. Vulvectomia simple
65. Vulvectomia amb adenectomia doble
F. OFTALMOLOGIA
Celles i parpelles
66. Abscessos
67. Blefarocalasi unilateral
68. Blefarocalasi bilateral
69. Blefaroplàstia bilateral
70. Blefarorràgies, ordinària
71. Gran blefarorràgia
72. Acantoplàsties
73. Coloboma palpebral
74. Calaci, un o diversos en el mateix ull
75. Calaci, un o diversos en ambdós ulls
76. Dacriòlits escissió
77. Ectropi, tractament quirúrgic
78. Entropi, tractament quirúrgic
79. Epicant
80. Ptosi palpebral
81. Quists dermoides
82. Sutura per esquinçament palpebral
83. Tarsorràfia
Llagrimer
84. Absència del sac lacrimal amb creació de via excretora
85. Dacriocistorinostomia
86. Desbridament de punts o conductilis lacrimals
87. Extirpació de glàndula lacrimal
88. Extirpació del sac
89. Fístula lacrimal
90. Intubació del conducte lacrimonasal
Conjuntiva
91. Cossos estranys enclavats
92. Granulacions, excrescències inflamatòries, pòlips o similars
93. Peritoma amb extirpació de la llengüeta conjuntival (Pannus)
94. Penguècula, petits angiomes i petits quists
95. Pterigi
96. Recobriment conjuntival
97. Simblèfaron secció de brides
98. Simblèfaron, amb autoplàstia o empelt
99. Sutures
100. Tumors malignes
Còrnies i escleròtica
101. Cos estrany enclavat
102. Esclerorràfies per ferides
103. Esclerotomia posterior
104. Èctasi corneal (Esclerals o corneoesclerals, extirpació)
105. Empelt placentari
106. Raspat i cauterització de nafra corneal
107. Paracentesi de la cambra anterior
108. Queratorràfia per ferida
109. Quists o petits tumors del limbe esclerocorneal
110. Trasplantament de còrnia
Tracte uveal
111. Cos estrany en cambra anterior o iris, sense iridectomia
113. Escleroiridectomia
114. Iridectomia, antiglaumatosa
115. Iridocapsulotomia
116. Iridectomia
117. Sinecotomia
118. Transfusió d’iris
119. Tumors de la coroide, inclosos en la totalitat del globus ocular
120. Tumors de l’iris
121. Quists de l’iris
Cristal·lí, cos vitri i retina
122. Aspiració del vitri
123. Cataracta
124. Cos estrany en vitri o cisticercs en aquest
125. Discissió
126. Luxació anterior del cristal·lí
127. Luxació posterior del cristal·lí
128. Despreniment de retina
129. Tumors de la retina
Globus ocular, músculs i òrbita
130. Amputació del segment anterior
131. Cos estrany intraorbitari, extracció
132. Enucleació
133. Evisceració
134. Estrabisme unilateral
135. Estrabisme bilateral
136. Exenteració orbitaria
137. Flegmons, desbridament
138. Òptic ciliar, resecció

90,15 €
120,20 €

30,05 €
60,10 €
90,15 €
90,15 €
60,10 €
90,15 €
60,10 €
90,15 €
30,05 €
45,08 €
30,05 €
60,10 €
60,10 €
30,05 €
90,15 €
30,05 €
105,18 €
30,05 €
120,20 €
210,35 €
60,10 €
60,10 €
72,12 €
72,12 €
60,10 €
30,05 €
45,08 €
45,08 €
45,08 €
90,15 €
60,10 €
60,10 €
90,15 €
30,05 €
240,40 €
18,03 €
30,05 €
60,10 €
75,13 €
30,05 €
30,05 €
45,08 €
30,05 €
60,10 €
300,51 €
90,15 €
150,25 €
210,35 €
210,35 €
210,35 €
90,15 €
90,15 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
60,10 €
210,35 €
60,10 €
60,10 €
90,15 €
120,20 €
300,51 €
150,25 €
180,30 €
90,15 €
150,25 €
150,25 €
150,25 €
210,35 €
120,20 €
30,05 €
90,15 €

139. Gangli ciliar, extirpació
140. Simblèfaron, restauració orbitaria per aplicació de pròtesi:
una intervenció
141. Simblèfaron: intervencions successives
G. CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
142. Fractura maxil·lar superior incruenta
143. Fractura maxil·lar superior cruenta
144. Luxació de mandíbula i fixació
145. Epúlide, quists dentaris
146. Glàndula submaxil·lar, extirpació
147. Tumors petits de mucosa oral i llengua
148. Quists maxil·lars o paradentals, extirpació
H. OTORRINOLARINGOLOGIA
149. Abscessos conducte auditiu
150. Abscessos retroauriculars
151. Abscessos d’envà nasal
152. Amigdalectomia adults
153. Amigdalectomia fins catorze anys
154. Adenoidectomia
155. Correcció nasal per traumatisme
156. Cos estrany en bronquis
157. Cos estrany en bronquis, prèvia traqueotomia
158. Cos estrany en esòfag
159. Cos estrany en faringe
160. Cos estrany en fossa nasal
161. Cos estrany en laringe
162. Cos estrany en oïda (via natural)
163. Cos estrany en oïda (via cruenta)
164. Esofagotomia (cervical externa)
165. Estapedectomia
166. Pavelló auricular, extirpació total o parcial
167. Tumor d'amígdales, extirpació
168. Cornets, extirpació d’un
169. Cornets, extirpació de més d’un
170. Fibroma de càvum, via oral
171. Fibroma de càvum, via transmaxil·lar
172. Flegmó base de la llengua
173. Flegmó laringe
174. Flegmó laterofaringi
175. Flegmó periamigdalí
176. Fractura ossos propis del nas
177. Hemilaringectomia
178. Laringectomia
179. Lligadura jugular
180. Mastoïdectomia
181. Mastoïdectomia doble
182. Papil·loma de faringe
183. Papil·loma de laringe, via interna
184. Paracentesi de timpà unilateral
185. Paracentesi de timpà bilateral
186. Plàstia per faringectomia
187. Plàstia per faringectomia retroauricular
188. Pòlip coana
189. Pòlip coana d’oïda
190. Pòlip nasal, únic
191. Pòlip nasal, doble
192. Poliposi d'un costat
193. Poliposi d'ambdós costats
194. Rànula sublingual
195. Resecció submucosa d’envà, un costat
196. Resecció submucosa d’envà, ambdós costats
197. Si frontal, via interna
198. Si frontal, via externa
199. Sinèquia nasal
200. Sinusitis, complicada doble (pansinusitis)
201. Timpanoplàsties (amb empelt de periosti)
202. Tirotomia
203. Traqueotomia d’urgència
204. Ozena, tractament quirúrgic amb empelt condal o sense
205. Trepanació de laberint
206. Buidament etmoidal, via externa
207. Buidament etmoidal, via interna
208. Buidament etmoidal, doble via externa
209. Buidament etmoidal, doble via interna
210. Pansinusitis
I. UROLOGIA
Ronyó, pelvis renal i urèter
211. Descapsulació amb denervació
212. Lumbotomia
213. Nefrectomia
214. Nefrolitotomia
215. Nefropèxia

60,10 €
210,35 €
60,10 €
30,05 €
60,10 €
24,04 €
30,05 €
60,10 €
60,10 €
30,05 €
30,05 €
24,04 €
30,05 €
60,10 €
30,05 €
24,04 €
90,15 €
90,15 €
120,20 €
45,08 €
30,05 €
12,02 €
30,05 €
12,02 €
30,05 €
150,25 €
90,15 €
60,10 €
90,15 €
30,05 €
45,08 €
90,15 €
180,30 €
45,08 €
45,08 €
45,08 €
45,08 €
45,08 €
240,40 €
360,61 €
45,08 €
180,30 €
270,46 €
30,05 €
60,10 €
30,05 €
45,08 €
90,15 €
60,10 €
45,08 €
45,08 €
18,03 €
36,06 €
30,05 €
45,08 €
18,03 €
30,05 €
45,08 €
90,15 €
120,20 €
30,05 €
300,51 €
210,35 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
180,30 €
90,15 €
60,10 €
120,20 €
90,15 €
300,51 €

240,40 €
180,30 €
360,61 €
240,40 €
240,40 €

216. Nefroureterectomia
217. Pielotomia
218. Pieloplàstia
219. Trasplantament renal
220. Suprarenalectomia unilateral
221. Suprarenalectomia bilateral
222. Ureterectomia
223. Ureterocistectomia
224. Ureteropielectomia
225. Uretroplàstia
226. Uretrorràfia parcial
227. Uretrorràfia total
228. Ureterotomia cutània
229. Ureterotomia intestinal
230. Ureterestomia
Bufeta i pròstata
231. Càlculs i cossos estranys extirpats per cistotomia
232. Tancament del coll vesical
233. Cistorràfia per fístula vesicocutània
234. Cistectomia parcial
235. Cistectomia total
236. Diverticles vesicals, complet
237. Tumors vesicals, extirpació per via hipogàstrica
238. Fístula vesicovaginal
239. Intervenció d’epispàdies o d'hipospàdies
240. Litotrícia, complet
241. Prostatectomia, tots els temps
242. Prostatovesiculectomia radical
243. Resecció transuretral de pròstata
244. Talla vesical o cistotomia
Uretra i òrgans genitals
245. Abscés urinós, desbridament
246. Amputació de penis
247. Castració unilateral o bilateral
248. Emasculació (castració total amb buidament ganglionar)
249. Epididectomia unilateral
250. Epididectomia bilateral
251. Càlculs o cossos estranys en uretra (extracció per via uretral)
252. Hidrocele
253. Meatotomia uretral
254. Pòlips uretrals, extirpació
255. Uretrotomia externa
256. Uretrotomia interna
257. Uretroplàstia
258. Varicocele
J. CIRURGIA GENERAL
259. Abscés gluti, per injecció infectada
260. Abscés isquiorectal
261. Abscés perianal
262. Abscés simple
263. Abscés subfrenicohepàtic
264. Adenoflegmó de tota mena
265. Anus contra natura
266. Àntrax
267. Apendicectomia
268. Aponefrectomia
269. Arteriectomia
270. Goll nodular, enucleació
271. Goll total, estrumectomia
272. Bursitis (hidromes)
273. Bursitis supurades
274. Bursitis, flegmó prerotulià
275. Bursitis de calcani, extirpació
276. Cardioespasme: Heller i similars
277. Tancament d'anus, operatori
278. Colecistectomia
279. Colecistostomia
280. Coledocduodenostomia
281. Cos estrany, tipus agulla, extracció
282. Fissura anus, dilatació
283. Enteroanastomosi
284. Anastomosi portocaval
285. Epiteliomes de llengua, extirpació parcial
286. Epiteliomes de llengua, extirpació total
287. Esòfag, resecció per carcinoma
288. Espina bífida, extirpació
289. Esplanectomia
290. Estafilorràfia, tots els temps
291. Eventració
292. Fístula d'anus, cega
293. Fístula d'anus, amb comunicació rectal de conducte tiroglòs
294. Flegmons difusos d'extremitats, ampli desbridament

360,61 €
240,40 €
240,40 €
540,91 €
360,61 €
480,81 €
240,40 €
300,51 €
300,51 €
210,35 €
150,25 €
210,35 €
150,25 €
150,25 €
90,15 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
210,35 €
300,51 €
270,46 €
150,25 €
150,25 €
300,51 €
150,25 €
300,51 €
450,76 €
240,40 €
150,25 €
45,08 €
120,20 €
120,20 €
210,35 €
120,20 €
210,35 €
45,08 €
120,20 €
45,08 €
30,05 €
90,15 €
90,15 €
210,35 €
120,20 €
30,05 €
90,15 €
60,10 €
30,05 €
240,40 €
45,08 €
240,40 €
45,08 €
120,20 €
90,15 €
240,40 €
210,35 €
300,51 €
60,10 €
60,10 €
60,10 €
60,10 €
240,40 €
150,25 €
450,76 €
240,40 €
450,76 €
45,08 €
45,08 €
360,61 €
450,76 €
90,15 €
180,30 €
540,91 €
240,40 €
360,61 €
240,40 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €

295.
Gastrectomia,
entero
o
colecistostomia
(gastroenterostomia)
296. Gastrectomia
297. Gastrorràfies per perforació
298. Glàndula paròtida, extirpació formacions benignes
299. Glàndula paròtida, extirpació total formacions malignes
300. Hemorroides, extirpació
301. Hèrnies, en general, unilateral
302. Hèrnies, en general, bilateral
303. Hèrnia estrangulada
304. Hèrnia estrangulada, bilateral
305. Hèrnia diafragmàtica
306. Empelts ossis: Albee
307. Empelts tendinosos
308. Laparotomia exploradora
309. Lligadura de cava inferior
310. Lipomes, extirpació
311. Oclusió intestinal
312. Voltadits
313. Pancreatectomia
314. Perforacions inflamatòries d’òrgans buits, sutura
315. Perforacions inflamatòries d’òrgans buits, sutura i resecció
316. Piloroplàsties
317. Pleurotomia
318. Pòlip rectal
319. Prolapse rectal
320. Quist hidatídic pulmonar
321. Quist hidatídic vesical
322. Quist sebaci
323. Quist dermoide
324. Quist tenosinovial
325. Resecció del recte per carcinoma
326. Trencament d’òrgans, massissos, sutura
327. Toracoplàsties, tots els temps
328. Vagotomia
K. TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA
329. Ferides de menor quantia: sutures, lligadures, exèresis,
cossos estranys subcutanis, etc.
330. Ferides de major quantia: esquinçaments extensos i penjalls,
atriccions musculars, etc.
331. Cremades de primer grau
332. Cremades de segon grau
333. Cremades de tercer grau
Fractures
334. Fractures incruentes de voltes i base, commoció cerebral
335. De volta amb lesió òssia o nerviosa que requereixi
tractament quirúrgic: sense interessar meninges
336. De volta amb lesió òssia o nerviosa que requereixi
tractament quirúrgic: interessa meninges
337. Dels ossos de la cara, malars, cigomaticomalars: incruenta
338. Dels ossos de la cara, malars, cigomaticomalars: cruenta
339. Maxil·lar inferior, incruenta
340. Maxil·lar inferior, cruenta
341. Apòfisis articulars
342. Apòfisis vertebrals
343. Cossos vertebrals, sense desviació
344. Cossos vertebrals, amb desviació
345. Cossos vertebrals, amb lesions medul·lars, incruenta
346. Cossos vertebrals, amb lesions medul·lars (paraplegia,
trastorns esfinterians), cruenta
347. Coxa, resecció, cruenta
348. Coxa, incruenta
De tòrax i pelvis Fractura
349. Estèrnum
350. Costelles, incruenta
351. Costelles, cruenta
352. Espines ilíaques, crestes amb guix o sense
353. Anell pelvià amb desviació de fragments
354. Pelvis: vora cotiloidal
355. Pelvis: còndil amb luxació intrapelviana, incruenta
356. Pelvis: amb complicació urinària
357. Pelvis: còndil amb luxació intrapelviana, cruenta
Dels membres superiors. Fractura
358. Escàpula amb espica
359. Clavícula, incruenta
360. Clavícula, cruenta
361. Coll d'húmer
362. Coll d'húmer amb luxació de cap humeral
363. Diàfisi d'húmer, incruenta
364. Diàfisi d'húmer, cruenta
365. Extremitat inferior d'húmer: supracondílies, incruenta
366. Supracondílies, cruenta
367. Epicòndil, incruenta

450,76 €
450,76 €
240,40 €
150,25 €
240,40 €
120,20 €
150,25 €
240,40 €
240,40 €
300,51 €
210,35 €
300,51 €
180,30 €
150,25 €
300,51 €
45,08 €
360,61 €
30,05 €
480,81 €
150,25 €
270,46 €
240,40 €
150,25 €
60,10 €
150,25 €
390,66 €
360,61 €
30,05 €
30,05 €
45,08 €
480,81 €
150,25 €
360,61 €
240,40 €
30,05 €
45,08 €
30,05 €
60,10 €
120,20 €
90,15 €
240,40 €
300,51 €
60,10 €
90,15 €
90,15 €
150,25 €
60,10 €
90,15 €
120,20 €
210,35 €
120,20 €
450,76 €
90,15 €
60,10 €
45,08 €
45,08 €
120,20 €
90,15 €
120,20 €
90,15 €
150,25 €
300,51 €
240,40 €
60,10 €
45,08 €
90,15 €
90,15 €
120,20 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €

368. Epicòndil, cruenta
369. Olecran, incruenta
370. Olecran, cruenta
371. Cúbit o radi o ambdós, incruenta
372. Cúbit o radi o ambdós, cruenta
373. Cúpula radial, cruenta
374. Cúbit amb luxació de radi (Monteggia), incruenta
375. Cúbit amb luxació de radi (Monteggia), cruenta
376. Epifisiòlisi de radi
377. Ossos del carp amb luxació o sense
378. Escafoide o semilunar, incruenta
379. Escafoide o semilunar, cruenta
380. Metacarpians, incruenta
381. Metacarpians, cruenta
382. Falanges, incruenta
383. Falanges, cruenta
384. Radi o cúbit o ambdós, incruenta
385. Radi o cúbit o ambdós, cruenta
386. Radi, extremitat inferior, Colles
387. Radi, luxació amb fractura de cúbit, incruenta
388. Radi, luxació amb fractura de cúbit, cruenta
Dels membres inferiors
389. Fèmur, incruenta
390. Fèmur, cruenta
391. Ròtula, incruenta
392. Ròtula, cruenta
393. Platets tibials, incruenta
394. Platets tibials, cruenta
395. Peroné, incruenta
396. Peroné, cruenta
397. Mal·lèols, incruenta
398. Mal·lèols, cruenta
399. Calcani, incruenta
400. Calcani, cruenta
401. Astràgal, incruenta
402. Astràgal, cruenta
403. Escafoide
404. Cuboide
405. Cunys
406. Falanges, incruenta
407. Falanges, cruenta
Luxacions
408. Columna cervical
409. Esternoclavicular, cruenta
410. Acromioclavicular, incruenta
411. Acromioclavicular, cruenta
412. Escapulohumeral, incruenta
413. Escapulohumeral, cruenta
414. Espatlla, recidivant
415. Colze, incruenta
416. Colze, cruenta
417. Carp, semilunar
418. Maluc, incruenta
419. Maluc, cruenta
420. Ròtula recidivant
421. Ròtula, incruenta
422. Ròtula, cruenta
423. Tibioperonealtarsiana: astràgal peu, incruenta
424. Tibioperonealtarsiana: astràgal peu, cruenta
425. Dits, cruenta i incruenta
Intervencions de peu
426. Amputació de dits
427. Artròdesi de dits
428. Astragaleotomia
429. Tècniques de Cole I II
430. Esperó calcani
431. Hallux valgus, bilateral
432. Operació de Campbell i semblants
433. Operació de Phelps-Salaverri
434. Resecció
435. Tenòdesi
436. Tenotomia, allargament d'Aquil·les
437. Trasplantacions tendinoses
438. Peus plans
Coll
439. Costella cervical, extirpació
440. Escalenectomia
441. Gangli estel·lar, extirpació
442. Miomectomia, extirpació
443. Tenoctomia
Columna
444. Atles

150,25 €
60,10 €
120,20 €
90,15 €
150,25 €
120,20 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
48,08 €
60,10 €
120,20 €
48,08 €
90,15 €
48,08 €
90,15 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
90,15 €
150,25 €
150,25 €
240,40 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
60,10 €
60,10 €
60,10 €
45,08 €
90,15 €
90,15 €
150,25 €
45,08 €
120,20 €
60,10 €
120,20 €
60,10 €
60,10 €
90,15 €
60,10 €
120,20 €
210,35 €
90,15 €
60,10 €
90,15 €
60,10 €
90,15 €
30,05 €
60,10 €
90,15 €
150,25 €
150,25 €
60,10 €
150,25 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
210,35 €
120,20 €
270,46 €
120,20 €
90,15 €
90,15 €

445. Escoliosi, tractaments correctors seguits de fixació
446. Fusió vertebral, tècniques unificades
447. Laminectomia descompressiva
448. Laminectomia, fixació vertebral
449. Laminectomia, seguida d’exèresi o requisíntesi
450. Meningocele o meningomielocele lumbosacre
451. Empelts ossis Albee
Tòrax
452. Pleurotomia amb resecció costal o sense
Espatlla
453. Artròdesi
454. Amputació
455. Artroplàstia
456. Paràlisi obstètrica
457. Paràlisi: tenotomia i capsulectomia
458. Paràlisi: tenotomia de Sever
459. Periartritis, unificades
460. Trasplantacions tendinoses
461. Tuberculosi, resecció articular
Braç i avantbraç
462. Amputació braç o d'avantbraç
463. Escurçament d'avantbraç
464. Artroplàstia de colze
465. Artròdesi de colze
466. Compressió de nervi radial deslliurament o sutura
467. Húmer, osteotomia
468. Avantbraç, retracció isquèmica, aponeurotomia
469. Avantbraç, retracció isquèmica amb intervenció òssia
470. Colze, resecció
471. Bíceps, trencament de
472. Trasplantacions tendinoses
473. Transposició nervi cubital
Canell
474. Artròdesi
475. Carp, resecció
476. Segrestectomia
477. Sinoviectomia
Mà
478. Amputació de dits
479. Artroplàstia de dits
480. Aponeurosi palmar (Dupuytren) unificat una mà
481. Aponeurosi palmar (Dupuytren) unificat ambdues mans
482. Tenoplàsties amb empelt
483. Trasplantacions tendinoses
Pelvis
484. Artròdesi sacroilíaca
485. Coxigodínia, resecció
Maluc
486. Artròdesi
487. Amputació
488. Acetabuloplàstia
489. Artroplàstia acrílica
490. Artroplàstia amb interposició de fàscia
491. Artroplàstia sense interposició de fàscia
492. Capsulotomia
493. Denervació del nervi obturador
494. Osteotomia
495. Resecció articular
Cuixa
496. Amputació
497. Coll de fèmur, enclavament amb empelt
498. Trocànter, reimplantació baixa
499. Coll de fèmur, tunelització revascularització, etc.
500. Osteotomia correctora
501. Osteotomia supracondília
Genoll
502. Artròdesi
503. Artroplàstia
504. Allargament de quàdriceps
505. Artroplàstia rotuliana
506. Capsulotomia
507. Extirpació de Pellegrini-Stieda
508. Meniscectomia
509. Patel·lectomia
510. Reconstrucció de lligaments creuats
511. Reconstrucció de lligaments laterals interns
512. Resecció
513. Sinoviectomia
514. Tenotomia de flexors
515. Trasplantacions tendinoses
Cama
516. Malaltia d'Osgood-Schlater, unificades

450,76 €
300,51 €
300,51 €
360,61 €
450,76 €
300,51 €
360,61 €
150,25 €
150,25 €
240,40 €
210,35 €
60,10 €
120,20 €
90,15 €
90,15 €
120,20 €
210,35 €
180,30 €
180,30 €
240,40 €
120,20 €
90,15 €
180,30 €
90,15 €
180,30 €
180,30 €
90,15 €
120,20 €
150,25 €
90,15 €
150,25 €
60,10 €
60,10 €
60,10 €
90,15 €
90,15 €
180,30 €
150,25 €
120,20 €
180,30 €
90,15 €
210,35 €
300,51 €
120,20 €
360,61 €
360,61 €
270,46 €
180,30 €
360,61 €
180,30 €
210,35 €
210,35 €
240,40 €
180,30 €
240,40 €
210,35 €
180,30 €
180,30 €
300,51 €
120,20 €
240,40 €
120,20 €
120,20 €
120,20 €
90,15 €
180,30 €
120,20 €
90,15 €
120,20 €
90,15 €
150,25 €
120,20 €

517. Artròdesi, tíbia
518. Osteotomia correctora
519. Trasplantacions tendinoses
General
520. Biòpsia: Extirpació quirúrgica en clínica de teixits o òrgans
per al seu examen i diagnòstic, quan no vagi seguida d'intervenció
Si s'efectua la intervenció, s’indemnitzarà solament la intervenció
que es practiqui

150,25 €
150,25 €
150,25 €
45,08 €

