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Reglament d’Aplicació n. 17
Dentisteria, òptica, pròtesi, ortopèdia

Vist el Reglament General.

Vist el Reglament Financer.

Vist el Reglament Tècnic en el seu article 10.

M O D I F I C AT



veure BOPA núm. 3, any 2001

Llei de modificació de l’article 3 del reglament d’aplicació
núm. 17 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”
Annex pàg. 165.
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Article 1. El cobriment de les despeses de dentista comporta el reembossament de les
cures, a excepció de les pròtesis dentàries.

Aquestes podran ésser preses en càrrec per la secció Malaltia règim complementari, en
virtut dels articles 3, 4 i 5 del Reglament d’Aplicació número 22.

Article 2. Les cures es reembossaran en les condicions previstes pels articles 11 del
Reglament Tècnic, per a l’assegurança Malaltia, i 16, per a l’assegurança Accidents de
Treball.
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Article 3. El cobriment de les despeses d’òptica comportarà el reembossament d’un

El preu dels vidres normals serà reembossat d’acord amb la factura presentada per
l’òptic i dins les tarifes de responsabilitat de la Caixa. Dites tarifes establiran també un
import preufeter de reembossament per la muntura.

El reembossament dels vidres tints es farà solament en els casos següents:
- Afeccions oculars: Conjuntivitis intenses, keratitis, irititis, alguns casos de
cataractes central o congènites.
- Miopies fortes agreujades per fotofòbia.
- En certs casos de fotofòbia, sempre i quan no estiguin incloses en les afeccions més amunt citades.
Els vidres de contacte podran ésser reembossats en els casos de :
- Ceracoton.
- Astigmatisme irregular.
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- Miopia de l’ordre de 15 diòptries.
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- Afàcia unilateral.
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- Els operats de cataractes poden ésser assimilats a l’afàcia.
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En cas d’accident de treball, es pagarà el 100% de les tarifes de responsabilitat de la
Caixa, de les despeses de la muntura i dels vidres.

94

Article 4. Les despeses ocasionades per l’adquisició d’aparells de pròtesi i ortopèdia
podran ésser reembossades:
- a l’assegurat víctima d’un accident de treball.
- a l’assegurat invàlid, beneficiari d’una pensió d’invalidesa malaltia.
- a l’assegurat i als seus drethavents, en la branca assegurança malaltia, en
el cas que l’ús d’un d’aquests aparells pugui facilitar el guariment d’un malalt.

Article 5. El reembossament dels aparells de pròtesi i d’ortopèdia estarà subordinat a
la decisió de la Caixa de fer-se’n càrrec, prèvia demanda de l’interessat.

Aquesta demanda haurà d’anar acompanyada de:
1- Un certificat mèdic especificant l’estat del ferit, de l’invàlid o del malalt i la
necessitat de l’adquisició de l’aparell.
2- Un pressupost establert per la casa proveïdora de l’aparell. I serà sotmesa
en tots els casos a un acord previ del Control Mèdic.

Article 6. El reembossament podrà fer-se efectiu contra la presentació de la corresponent factura, ja sigui a l’assegurat que hagi pagat l’import al proveïdor en cas d’accident de treball o d’existir convenis particulars entre la Caixa i el o els proveïdors interessats.

En tots els casos, el reembossament s’efectuarà sempre dins el límit de les tarifes de
responsabilitat de la Caixa.

Article 7. El reembossament de les despeses de pròtesi i d’ortopèdia podrà fer-se
extensiu eventualment a les que ocasioni el manteniment, conservació i reparació dels
aparells.

Article 8. La Caixa es farà càrrec igualment de les despeses de desplaçament i transport que ocasionin a l’assegurat les proves de l’aparell i del lliurament del mateix al seu
domicili.
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