
TAULA BAREM AJUDES MÈDIQUES 2011

Assegurats: ASISA SEG. SOCIAL

OCULARS I LENTS DE CONTACTE
Muntures 51,50 € 51,50 €
Vidre monofocal 26,00 € 26,00 €
Vidre bifocal 41,00 € 41,00 €
Vidre progressiu 51,50 € 51,50 €
Vidre graduat amb prisma 51,50 € 51,50 €

Lents de contacte fixes (cada una) 51,50 € 51,50 €

Lents de contacte d'un sol ús (a l'any) 102,00 € 102,00 €
Una vegada a l'any

DENTÀRIES
Dentadura completa 499,00 € 499,00 €
Dentadura sup. o inferior 253,00 € 253,00 €
Corones i fundes fixes 82,00 € 82,00 €
Pròtesis parcials (per peça fixa) 82,00 € 82,00 €
Afegir peça a pròtesi dental 24,00 € 24,00 €
Implants osteointegrats 234,00 € 234,00 €
Endodòncies 40% 40%
Ortodòncia 40% 40%
Empastaments fixos 51,50 € 51,50 €

Segellaments i fluoracions
NO (perquè queden coberts per ASISA
fins a 14 anys inclosos)

Íntegre fins als 14 anys, inclosos (llevat
que quedin cobertes pel programa
PADI)

Neteja bucal NO (coberta per ASISA) 41 € (màxim d'una a l'any)

Periodòncia

Queda coberta íntegrament per ASISA. 
S'abonarà el 60 % si es tria el metge 
lliurement.  S'ha de presentar 
denegació d'ASISA

S'ha de presentar informe mèdic. 
S'abonarà del 60% al 100% 
(condicionat al metge que la realitza) 
*consultau criteris d'aplicació

S'ha d'aportar factura desglossada i justificant de graduació

S'ha d'aportar factura desglossada 

Assegurats d'ASISA: nomès s'abonaran a partir de 15 anys per quedar cobert de 0 a 14 anys inclosos. Assegurats Seg.
Social: només s'abonaran si no queden coberts pel programa P ADI (nascuts entre l'any 1999 al 2005 ) o Seguretat
Social



 BAREM 2011 ASISA S. SOCIAL

AUDITIVA I FONACIÓ
Audiòfons 455,00 € 455,00 €
Biòfons 993,00 € 993,00 €
Adaptador audiòfons 32,00 € 32,00 €

ORTOPÈDIA

Plantilles ortopèdiques (adquirides a ortopèdia). ÍNTEGRE ÍNTEGRE

Plantilles podològiques o ortopèdiques 
(adquirides a centres podològics o a un podòleg 
distint al que les ha prescrit) 60% 60%
Sabates ortopèdiques 65,00 € 65,00 € Dos parells fins a 14 anys. Un parell

a partir de 14 anys.

Material ortoprotètic i ortesis ÍNTEGRE
Cobert Seg. Social (es pot sol·licitar la 
diferència fins el 100%)

Cadira de rodes. Llits articulats. Aparells per a 
deambulació 75% Cobert Seg. Social
Adaptació vehicle invàlid 409,00 € 409,00 €

Material no ortopèdic (neoprè) ÍNTEGRE ÍNTEGRE

ALTRES
TAXI

ACUPUNTURA

LÀSER D'EXCÍMER

No s'abona ajuda mèdica als
assegurats d'ASISA, ja que queda
coberta per la companyia si es
compleixen els requisits mínims. Es
requereix autorització prèvia

Nomès s'abonarà ajuda mèdica si es
tenen més de 3 dipotries a cada ull.
L'ajuda serà el 40% o el 100 % segons
el metge que la realitzi. *consultau
criteris d'aplicació

S'HA D'APORTAR INFORME MÈDIC

Dietes: 51,50 € per dia si hi ha pernocta 

Passatge: íntegre (si no queda cobert 
per ASISA)

PRÒTESIS INTERNES NO COBERTES
Íntegre (si queden cobertes per la Seg. 
Social)

NO (perquè queden cobertes per la 
Seg. Social)

CELIAQUIA (Nova ajuda Pla social) 21,45 € al mes 21,45 € al mes 
*S'ha 'aportar justificant mèdic que 
acredite la malaltia

S'ha d'aportar informe mèdic de prescripció

DESPLAÇAMENTS A LA PENÍNSULA: 
DIETES I PASSATGES 

Coberts per Seg. Social fins els 
16 anys

Se n'ha de justificar la necessitat amb informe mèdic

34 € sessió.  Se n'ha de justificar la necessitat amb informe mèdic (pressupost i durada)

*consultau criteris d'aplicació
Cobert Seg. Social (es pot sol·licitar la 
diferència fins a 51,50 € dia amb 
justificació)

S'ha d'aportar prescripció  de 
metge especialista. S'han d'adquirir 
a ortopèdies o farmàcies 
especialitzades

S'ha d'aportar informe mèdic de prescripció. S'han d'adquirir a ortopèdies o farmàcies especialitzades


