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Reglament d’Aplicació n. 22
Assegurança malaltia complementària; pròtesi dentària

Vistos els articles 2 del Reglament Financer, 43, 44 i 45 del Reglament Tècnic.
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Article 1. Les prestacions pagades a títol de l’assegurança malaltia sota secció règim
complementari són les següents:

Article 2. El reembossament de les despeses d’intervenció quirúrgica expressades en
la lletra-clau Q, de quiròfan i d’hospitalització, així com les despeses d’anàlisis i de
radiografies relatives a la intervenció i efectuades durant l’hospitalització a què es refereix, en el 15% del seu valor quan l’assegurança de malaltia en la seva subsecció de
règim general prengui a càrrec el 75%.

El reembossament de les despeses de sojorn a l’hospital i de les despeses d’anàlisis i
de radiografies derivades d’una hospitalització a comptar del primer dia, en el 15% del
seu valor quan l’assegurança de malaltia en la seva subsecció de règim general prengui a càrrec el 75%.
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Article 3. El reembossament a 75% de les pròtesis dentàries adjuntes, a excepció de
les reparacions. La presa en càrrec i el reembossament d’aquestes prestacions es farà
en les condicions següents:

a) té dret a un aparell de pròtesi tot beneficiari presentant:
- sigui menys de quatre parelles del grup de premolars i molars en antagonisme fisiològic en la posició d’oclusió normal (les dents del seny antagonistes
compten per mitja parella).
- sigui una edentació del grup incisivo-cani parcial total.

Quan no es reuneixen aquestes condicions d’atribució, l’atorgament d’un aparell de
pròtesi pot ésser autoritzat, després del parer del Control Mèdic, quan l’estat patològic
de la persona degudament verificat pel metge pugui ésser influenciat de la dentadura.

b) un acord previ de la Caixa sobre l’avís del Control Odontològic serà necessari
(Control Odontològic instituït per l’article 6 del Reglament d’Aplicació núm.16).

c) el reembossament s’efectua després d’un control de la qualitat de l’execució i del
parer favorable del Control Odontològic; aquest tindrà en compte entre altres:
- la qualitat dels materials.
- la qualitat material de l’execució.
- la qualitat de restauració de la funció mastegadora.

d) en el concernent al tractament protètic de les arcades dentals, els coeficients previstos s’apliquen a les tècniques actuals de realització (empremtes, muntatge, dents i
materials), permetent un apariament conforme a les dades adquirides de la ciència.
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e) no es preveu cap limitació per la durada d’ús de la pròtesi. El cobriment de les despeses d’una nova pròtesi no podrà ésser estudiada abans d’un període de temps inferior a 5 anys, llevat de casos excepcionals, resultant de modificacions eventuals de la
morfologia de la boca.
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f) la pròtesi demanada deu reemplaçar totes les dents absents sobre una mateixa arcada excepte indicació particular.
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Article 4. El reembossament a 75% de la corona dentària colada es farà:
- si la dent objecte de la corona no pot ésser reconstituïda de manera durable per una obturació,
- en l’absència d’afecció apical,
- si existeix un antagonisme vàlid,
- i prèvia presentació d’un clixé radiogràfic després del seu tractament.

S’exclouen de reembossament les corones prefabricades i les corones col.locades
sobre dents provisionals.

Article 5. En cap cas les pròtesis fixes (pont), poden ésser preses en càrrec ni reembossades. En el cas que una pròtesi fixa i executada en lloc d’una pròtesi mòbil acordada, cap reembossament no pot ésser efectuat per les dents reemplaçades.

La presa en càrrec i el reembossament de les corones dentàries sobre una dent pilar
s’efectuen en les condicions previstes en al paràgraf anterior.

Article 5 bis. El pagament de les despeses ocasionades pel control maternal, per
la part no presa en càrrec per l’assegurança malaltia en la seva sota secció règim
general.

Article 6. Les tarifes de responsabilitat aplicables a l’assegurança malaltia, sota secció
règim complementari, són les mateixes que les aplicades a la sota secció règim general ; les tarifes de responsabilitat de les pròtesis dentals adjuntes i de les corones dentals es determinen en la Convenció entre els cirurgians dentistes i la Caixa Andorrana
de Seguretat Social.
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