
salutmedic 
 

A partir de l’1 de gener de 2023 
 

barem d’atenció mèdica Clinimedic Plus 
 

Aquesta assegurança cobreix exploracions, tractaments, intervencions quirúrgiques i hospitalització dins del quadre 
facultatiu. La resta d’actes contemplen la participació de l’Assegurat en el cost dels mateixos, en concepte de copagament. 

Aquesta participació s’estableix en aquest Barem d’Atenció Mèdica on detallem a continuació el cost dels actes més 
freqüents. 

 
Especialitat Acte mèdic ambulatori Zona A Zona B

  Preu fix Preu fix 

Medicina General Visita  23,00 €  21,00 € 

Pediatria Visita  25,00 €  24,50 € 

Dermatologia Visita  29,00 €  27,50 € 

Ginecologia i Obstetrícia Visita  29,00 €  27,50 € 

Oftalmologia Visita  29,00 €  27,50 € 

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Visita  29,00 €  27,50 € 

Psiquiatria Visita  29,00 €  27,50 € 

Resta especialistes Visita  27,50 € 25,50 € 

 Cost Màxim 

Visita urgències en centre Acte 80,00 € 77,00 € 

Visita domiciliària Acte 66,00 € 62,00 € 

 Cost Màxim 

Al·lèrgia 

Vacunes 6,00 € 6,00 € 

Sessió d’aerosolteràpia 5,00 € 4,00 € 

Injectable immunoteràpia 6,00 € 6,00 € 

Dermatologia Radiació Ultra violeta (PUVA) 23,00 € 15,00 € 

Diplomat en infermeria 
Injectables en domicili 32,00 € 32,00 € 

Cures 30,00 € 15,00 € 

Endocrinologia Educació Diabetològica 12,00 € 12,00 € 

Oftalmologia Injecció subconjuntival 22,00 € 21,00 € 

Otorinolaringologia Aerosols 5,00 € 4,00 € 

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica: Reumatologia 
Embenatge compressiu 16,50 € 16,00 € 

Guixos funcionals. Membre inferior 60,00 € 40,00 € 

Urologia Dilatacions 31,00 € 31,00 € 
 

Zona A: Balears, Barcelona, Girona i Tarragona  
Zona B: resta de territoris 

 
 

Per a informació sobre la resta d’actes ambulatoris truqui al Tel. 930 039 696 en horari de 8 a 20h. 
 
• L’import màxim pagat per cada Assegurat i any no superarà els 500 € anuals. No comptabilitzen a 

aquests efectes els pagaments realitzats en Serveis Complementaris, així com Podologia, Psicologia, 
Acupuntura, Homeopatia i Medicina Naturista. 

• En el cas que l’Assegurat acudeixi a rebre l’assistència sanitària de metges i/o en els establiments 
hospitalaris aliens al quadre mèdic concertat per l’entitat, aquesta abonarà, en els casos previstos, els imports 
ressenyats en el Barem d’indemnitzacions en vigor en aquest moment, d’acord amb l’estipulat en l’art. 10.3 de 
les condicions generals de la pòlissa. 
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Medicines i Serveis Complementaris 
Especialitats i/o tècniques per garantir la salut integral dels nostres clients. Impartides per professionals qualificats, complementen les especialitats 
mèdiques tradicionals. 

 

 

 

Servei d’Orientació Mèdica 935 050 112: 
Informació del cost dels actes i assessorament. 
 
Els metges del Servei d’Orientació i Atenció Mèdica (SOAM) en dies 
lectius i en horari de 8 a 20 h., tant per via telefònica com a través de 
videotrucada per l’app, l’assessoraran i l’informaran de la 
disponibilitat, de com utilitzar els serveis, dels seus costos i de com 
accedir a especialitats i tècniques complementàries a la medicina 
convencional. 
 

 
 
 
 

Centres mèdics propis 

Serveis: 
Cirurgia Refractiva, Dietètica, Logopèdia, Recuperació postpart, 
Reproducció Assistida, Conservació de cèl·lules mare. 

- Sense períodes de carència 
- Sense límits 

 
Altres Serveis: 
- Servei d’Orientació Social 
- Servei d’Orientació Legal: 930 039 696 
- Telefarmàcia: 930 039 696 
- Gestor Personal de Salut. Una web i una app per organitzar, controlar, 
guardar i crear tot el relacionat amb la seva salut. 

Excel·lent Quadre Facultatiu i instal·lacions i equipaments d’última generació garanteixen la màxima qualitat assistencial en els nostres centres. 
 

 

 
www.tomamosimpulso.com 

 
Info: 930 039 696 · Autoritzacions: 934 826 313 · Orientació mèdica: 935 050 112  

 

Psicologia: 
15 sessions anuals cobertes de caràcter individual en règim 
ambulatori prèvia prescripció d’un metge Psiquiatra, Pediatra o Oncòleg 
del quadre mèdic concertat. 

 
Diagnòstic y tractament (psicoteràpia) de trastorns psicopatològics. 
Professionals col·legiats amb experiència clínica en diverses 
formacions (Psicoanàlisi, Cognitivo-Conductual, etc.). Accés a totes 
les àrees (infantil, adults, parella, neuropsicologia, sexologia, etc.). 

 
A partir del 16è acte: 
Sessió de psicoteràpia. 38,0 € 

 
50,0 €  

Visitas Sucesivas: 30,0 € 

Centre Dental 

Centre Mèdic i Dental Sagrada Família (centresagradafamilia@agrupacio.es) 
Rosselló, 435 (cantonada Marina) - 08025 Barcelona / Dilluns a Divendres: 8 a 21h.  
Centre Mèdic: 932 810 000 / Clínica Dental: 934 816 000 
 
Especialitats Centre Mèdic: Medicina de Família, Anàlisis Clíniques, Ecografia, Oftalmologia, Otorinolaringologia, Cirurgia General, 
Traumatologia, Podologia, entre altres. 
Especialidades Clínica Dental: Odontologia conservadora, Odontopediatria, Ortodòncia, Odontologia estètica, Periodòncia, Cirurgia 
Maxil·lofacial, Implantologia, Radiologia Intraoral, Ortopantomografia-TAC, Teleradiografia... 

Ajuda a convalescència 
Servei per a persones que han estat en ingrés hospitalari per intervenció quirúrgica un mínim de 7 dies. El servei ofereix, gratis: 1 mes de 
Teleassistència i 10 hores de Servei d’Ajuda a Domicili. 

Podología: 
Queden cobertes 5 visites o sessions anuals. 
Incloent la primera visita, diagnòstic i tractament, quiropòdia, 
reeducació unguial amb resines, infiltracions, fotodopograma, 
onicocriptosi, papil·lomes vírics, ulceracions, malalties perforants i 
control terapèutic. 
Queda coberta la cirurgia ortopodològica digital i unguial 
 
A partir del 6è acte 
Quiropòdia: 14,00 €
Fotopodograma: 6,50 €
Infiltracions: 5,00 €
Control terapèutic: 12,00 €
 


