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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  SERVEI DE RECURSOS HUMANS   Codi orgànic 

  SECCIÓ DE PRESTACIONS I CONTROL 03040200 

AAssssuummppttee::  BAREM AJUDES MÈDIQUES 2011  

 
Amb caràcter general, tenen dret a les ajudes mèdiques el personal funcionari i laboral i 
els beneficiaris de la seva cartilla d’assistència sanitària (ASISA o Seguretat Social).  
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General (UIAP) mitjançant formulari 
normalitzat (sol·licitud d’ajuda mèdica) o instància, a la qual s’ha d’adjuntar la factura 
original o fotocòpia acarada en el mateix Registre i l’informe mèdic o la prescripció 
facultativa, si s’escau. En el cas de rebre assistència sanitària de la Seguretat Social, i si 
no s’ha presentat anteriorment, s’ha d’adjuntar fotocòpia de la cartilla on constin els 
beneficiaris. 
 
1)OCULARS (ULLERES/LENTS DE CONTACTE): 
La factura ha d’especificar el cost de la muntura i el cost dels vidres. Així mateix s’ha de 
presentar el justificant de la graduació de l’oftalmòleg o de la mateixa òptica. 
Per muntura graduada................................................... 51.50 € 
Per cada vidre monofocal .................................................. 26 € 
Per cada vidre bifocal ........................................................ 41 € 
Per cada vidre progressiu ............................................. 51.50 € 
Per vidre graduat amb prisma....................................... 51.50 € 
Per cada lent de contacte fixa....................................... 51.50 € 
-Màxims: dues ulleres o lents de contacte a l’any o la substitució de quatre vidres per 
beneficiari i any natural. 
Per a lents de contacte d’un sol ús, es poden sol·licitar només una vegada a l’any i s’abonarà 
una ajuda d’un màxim de 102 € per persona beneficiària i per any natural. 
 
2) DENTÀRIES: 
Dentadura completa........................................................  499 € 
Dentadura superior o inferior .........................................  253 € 
Corones i fundes (cada una) .............................................  82 € (per peça fixa no provisionals) 
Pròtesis parcials (especificar el nre. de peces) .................  82 € (per peça fixa no provisionals) 
Afegir peça a pròtesis dentals (per cada peça) .................  24 € 
Implants osteointegrats (cada un)...................................  234 €  
 
Endodòncia, desvitalització, pulpectomia.............Abonar el 40% 
 
Empastaments, obturacions i reconstruccions (cada un) 51.50 €(fixos no provisionals) 
 
EXCEPCIONS: no s’abonaran com ajuda mèdica els empastaments, obturacions, 
fluoracions, segellaments dentals i altres actuacions preventives que quedin cobertes pel 
Programa de salut bucodental d’ASISA o el programa PADI de l’IB-SALUT.  
- Es recorda que queden coberts íntegrament per ASISA quan els beneficiaris tinguin entre 
0 i 14 anys, inclosos. Els pagaments realitzats per aquests conceptes, es poden sol·licitar 
directament a la companyia ASISA, presentant la factura original i dades bancàries, en el 
termini d’un mes des de la data de l’acte mèdic, i els reemborsarà si el metge que els ha 
realitzat pertany al quadre mèdic.  
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- Es recorda que queden coberts per la Seguretat Social les fluoracions, segellaments 
dentals i altres actuacions preventives previstes al PADI (Programa d’atenció dental infantil). 
No obstant això, s’abonaran íntegrament les fluoracions i segellaments dentals fins als 14 
anys inclosos, així com les obturacions i empastaments segons barem, quan s’acrediti que no 
queden cobertes per l’esmentat  Programa o per la Seguretat Social.  
L’ampliació o variació de les cobertures de les assegurances en aquests conceptes implica la 
modificació de les ajudes mèdiques que es puguin abonar.  
 
Ortodòncia. Abonar el 40%. A l’inici del tractament és requerirà la presentació d’un 
informe mèdic on s’especifiqui el cost aproximat, la duració i la forma de pagament 
(mensual/trimestral, etc.). Les factures s’han de presentar sempre dins l’any natural en què 
s’abonin. 
 
Neteja bucal. S’inclou com a ajuda mèdica només per als assegurats que reben assistència 
sanitària de la Seguretat Social. S’abonarà una neteja a l’any amb un import màxim de 41 €.  
No s’abonarà ajuda als funcionaris d’ASISA perquè queda cobert per l’esmentada companyia. 
 
Tractament de periodòncia. S’inclou com a ajuda mèdica per als funcionaris que reben 
assistència sanitària de la Seguretat Social. S’ha de presentar un informe mèdic que justifiqui 
la necessitat, amb indicació del pressupost, la duració i forma de pagament. S’abonarà el 60% 
del cost del tractament si es tria el metge lliurement. Excepcionalment es podrà abonar el 
100% del cost del tractament si es tria un dels metges als quals obligatòriament han d’acudir 
els assegurats d’ASISA perquè els quedi cobert. Es recorda que els metges d’ASISA que 
realitzen periodòncies, amb autorització prèvia, són: Pablo Barceló, José Fuster i Francisco 
M. Ladaria.  
En termes generals no s’abonarà ajuda per periodòncia als funcionaris d’ASISA atès que 
queda coberta per l’esmentada companyia amb autorització prèvia. No obstant això, en el cas 
de presentar denegació d’ASISA, es podrà abonar el 60%.  
  
C) AUDITIVA I FONACIÓ: 
 
S’ha de presentar un informe mèdic de la necessitat. 
Per audiòfon ......................................... 455 € 
Per biòfon ............................................. 993 € 
Per adaptador d’audiòfon ....................... 32 € 
 
Excepcions: no correspon ajuda mèdica per els beneficiaris de la Seguretat Social que tinguin 
entre 0 i 16 anys afectats d’hipoacúsia, ja que queden coberts per l’INSALUD. 
 
D) ORTOPÈDIA: 
Per a tots els funcionaris/personal laboral (ASISA/Seg. Social). S’ha de presentar una 
prescripció facultativa d’un metge especialista: 
-Plantilles ortopèdiques adquirides a una ortopèdia: amb prescripció facultativa. S’abonarà 
íntegrament. 
-Plantilles ortopèdiques o podològiques o adquirides al podòleg o centres podològics. 
S’abonarà el 60% del seu cost. 
-Plantilles adquirides directament al podòleg o el metge que els prescriu. No s’abonaran.   
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-Sabates ortopèdiques, segons factura (màxim de 65 €). Només s’abonaran dos parells de 
sabates anuals fins els 14 anys i un parell anual a partir dels 14 anys. 
 
Material ortoprotèsic (aparells ortopèdics i ortesis adquirides a ortopèdies o farmàcies 
especialitzades).  
S’abonaran íntegrament amb prescripció facultativa prèvia, llevat de quan quedi cobert per la 
Seguretat Social o ASISA. 
 
Cadires de rodes, llits articulats, caminadors i altres aparells d’ajuda per a deambulació, 
vehicles d’invàlid, inclosos els autopropulsats.................................. 75% de la factura 
 
Tot això sempre que no quedi cobert pel mateix sistema d’assegurança mèdica (s’ha de tenir 
en compte el que està inclòs en el catàleg general de material ortoprotèsic de l’INSALUD), i 
tenint en compte que s’haurà de justificar. No obstant això, en aquests casos es pot sol·licitar 
la diferència entre la part coberta per la Seguretat Social i el 100% previst al barem. 
  
Adaptació de vehicle per a invàlid (amb caràcter general) ..................................... 409 € 
 
Material que no té la qualificació d’ortopèdic (faixes, genolleres, colzeres, etc. de neoprè). 
S’abonarà íntegrament per a tots els funcionaris/laborals (ASISA/Seguretat Social), amb 
prescripció facultativa de metge especialista. S’hauran d’adquirir a ortopèdies o farmàcies 
especialitzades. 
 
ALTRES: 
 
TAXI: S’abonarà com a mitjà de locomoció, amb informe mèdic previ. 
 
ACUPUNTURA: per prescripció facultativa. A l’inici del tractament s’ha d’aportar un 
informe mèdic, amb el cost aproximat i la duració.  
S’abonarà un màxim de 34 € per sessió. 
 
LOGOPÈDIA DEL FUNCIONARI/LABORAL TITULAR: per prescripció facultativa. La 
logopèdia per als menors queda coberta per ASISA i per la Seguretat Social amb  prescripció 
facultativa i autorització prèvia. Si no queda coberta perquè té la consideració d’educació 
especial, s’aplicarà el que preveu el Pacte de funcionaris i Conveni laboral. 
 
 
Intervenció làser d’excímer: S’inclou com a ajuda mèdica NOMÉS per als 
funcionaris/laborals que reben assistència sanitària de la Seguretat Social, si es justifica la 
necessitat de realitzar la intervenció mitjançant informe mèdic i es compleixen els requisits 
mínims exigits (S’HAN DE TENIR MÉS DE 3 DIÒPTRIES A CADA ULL).  
- Si es tria el metge lliurement, s’abonarà el 40% del cost del total de la intervenció. Sempre 
es tindrà en compte l’import real abonat per l’interessat. 
Excepcionalment es podrà abonar el 100% del cost de la intervenció quan el metge que la 
realitza és aquell al qual obligatòriament han d’acudir els assegurats d’ASISA, perquè els 
queda cobert (Oftalmèdic o Institut Oftàlmic).    
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No s’abonarà cap ajuda als funcionaris d’ASISA perquè queda coberta per l’esmentada 
companyia, amb autorització prèvia. Tampoc no s’abonarà ajuda quan no es compleixin 
els requisits mínims. 
 
DESPLAÇAMENTS A LA PENÍNSULA. S’abonarà el passatge a la persona interessada i 
l’acompanyant (si hi ha necessitat segons informe mèdic), per desplaçaments a la península 
per a intervencions quirúrgiques o revisions mèdiques prescrites per un metge de 
l’assegurança mèdica pròpia del funcionari i sempre que no quedi cobert  per l’asseguradora. 
Així mateix i si el desplaçament ha estat autoritzat o prescrit pels metges del quadre mèdic 
d’ASISA o la Seguretat Social, s’abonarà una dieta de 51.50 € per dia (si hi ha pernocta), a 
l’acompanyant si hi ha informe mèdic de la necessitat. Aquesta mateixa quantitat s’abonarà 
al/a la pacient si no hi ha ingrés hospitalari. 
Excepcions: Quan el/la pacient s’hagi de desplaçar a la península perquè no existeix el servei 
mèdic a Mallorca, el seu passatge anirà a càrrec d’ASISA, així com el de l’acompanyant quan 
aquell/a tingui menys de 14 anys. Per als pacients que reben assistència sanitària de la 
Seguretat Social s’abonarà la diferència entre la quantitat que abona l’INSALUD en aquests 
casos i l’ajuda estipulada en aquest barem. 
 
PRÒTESIS INTERNES NO COBERTES PER ASISA I SÍ PER LA SEGURETAT SOCIAL: 
S’abonaran íntegrament; només en casos de traumatismes, malalties o malformitats 
congènites. 
 
AJUDA PER CELIAQUIA. S’abonaran 21,45 € al mes a partir del mes següent a la 
presentació de la sol·licitud. S’ha d’aportar informe mèdic que justifiqui que es pateix la 
malaltia. El dret a percebre l’ajuda es revisarà anualment. 
 
CRITERIS ESTABLERTS PER PART DE LA COMISSIÓ D’AJUDES MÈDIQUES, 
PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES MÈDIQUES 
1) Queda exclòs l’abonament com a ajuda mèdica de les prestacions, medicació i/o material 
que quedi cobert per ASISA o per la Seguretat Social. 
2) L’import de l’ajuda mèdica, quan la factura sigui inferior a les quanties indicades al barem, 
s’ajustarà a la quantitat realment abonada per la persona interessada. 
3) Les ajudes mèdiques, amb caràcter general, no cobreixen medicació (sense perjudici de 
casos especials sotmesos a la consideració de la Comissió). 
4) No s’abonaran peces, empastaments ni fundes provisionals. 
5) És necessari que els informes mèdics que acompanyin les sol·licituds d’ajuda mèdica 
siguin expedits per metges especialistes. L’Ajuntament i/o la Comissió en podran demanar 
ampliació o aclariment. 
6) Les sol·licituds que no es presentin correctament seran arxivades a final d’any. Es 
consideraran, entre altres, com a no correctes les presentades amb la factura sense desglossar 
o  sense prescripció facultativa. 
7) Les factures s’han de presentar dins l’any de la seva expedició o fins dia 31 de gener de 
l’any següent, data en què es donaran per caducades i s’arxivaran sense més tràmits. 

 

 


