
Nota Informativa

AdeslasDENTAL Max

Aquest document té un caràcter merament informatiu, és a dir, no suposa cap compromís contractual per a les parts. La infor-
mació està subjecta a les condicions de la pòlissa. Qualsevol sol·licitud d’assegurança presentada està subjecta, en qualsevol 
cas, a les normes de selecció i tarifació de riscos i a les condicions generals de la pòlissa, vigents en la data de formalització.

DADES DE L’ASSEGURADORA

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 
28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265. Informe sobre la situació 
financera i de solvència de l’Asseguradora.

Cada anualitat, l’Asseguradora publica a la seva pàgina web un informe sobre la situació financera i de solvència de l’entitat. 
Aquest informe es pot consultar a www.segurcaixaadeslas.cat/informesolvencia

 
NOM DEL PRODUCTE

AdeslasDENTAL Max

TARIFES (PREUS) DE L’ASSEGURANÇA 

DISTRIBUIDOR: A28011864  SEGURCAIXA ADESLAS

Tarifes (preus) per Assegurat/mes per a la primera anualitat de l’assegurança:

S’inclou quadre amb la simulació d’evolució del preu mensual per Assegurat en funció de l’antiguitat de cadascun d’ells en la 
pòlissa i tenint en compte el número d’Assegurats a contractar

TIPUS D’ASSEGURANÇA

Assegurança de prestació d’assistència sanitària dental a través del quadre dental establert per l’Asseguradora subjecta al paga-
ment de l’import d’actes dentals que hauran de ser satisfets directament per part de l’Assegurat al professional o centre sanitari.

No s’admetran indemnitzacions substitutives d’aquesta prestació.

QÜESTIONARI DE SALUT

En aquesta assegurança no s’estipula emplenar cap qüestionari de salut.

AdeslasDENTAL Max
ANUALITAT 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Antiguitat de l’Assegurat en la 
pòlissa (en anys)

0 1 2 3 4 5 6 7

Pòlissa amb 1 Assegurat/1 12 11 10 9 8 7 6 Prima de Renovació

Pòlissa amb 2 Assegurat/1 10 9 8 7 6 Prima de Renovació

Pòlissa amb 3 Assegurats o més/1 8 7 6 Prima de Renovació

* Aquests imports inclouen recàrrecs i impostos.

Preus vigents d’Adeslas Dental Max per a contractacions fins a 31/12/2022. Imports subjectes a les actualitzacions segons s’indica en les con-
dicions de la pòlissa.

La prima mensual de la primera anualitat difereix en l’import en funció del nombre d’Assegurats inclosos en la pòlissa. La prima es calcula 
d’acord amb els recàrrecs repercutibles segons la legislació vigent en la data d’efecte d’aquest contracte d’assegurança.

La prima mensual fixada per a la primera anualitat i corresponent a cada Assegurat, es bonifica en la quantitat d’un (1,00) euro per cada nova 
anualitat de vigència del contracte. Aquesta bonificació finalitzarà per a cada Assegurat quan el preu mensual arribi a l’import de sis (6,00) euros.
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DESCRIPCIÓ DE COBERTURES QUE ES CONTRACTEN

Dins dels límits i les condicions estipulades a la pòlissa, i sempre subjecte al pagament de la prima i dels actes dentals que 
correspongui en cada cas, l’Asseguradora es compromet a facilitar a l’Assegurat l’assistència dental corresponent d’entre les 
incloses en l’Annex d’Actes Dentals que s’incorporen en aquesta nota informativa. No es cobreix cap servei odontològic que 
no hi estigui inclòs expressament en l’Annex d’actes dentals.

En l’Annex s’especifica l’import dels actes dentals, que l’Assegurat ha d’abonar al professional o centre sanitari per cada servei 
odontològic que, inclòs en la cobertura de l’assegurança, se li presti l’Assegurat. Aquest import és diferent en funció del pro-
fessional i / o clínica dental utilitzada i de la modalitat (Dental o Óptima). La seva quantia, ve determinada en l’Annex d’Actes 
Dentals integrat a la pòlissa, que es lliura juntament amb la Nota Informativa i pot ser actualitzada anualment.

Podrá consultar la relació d’actes dentals actualitzats a www.adeslas.cat/actesdentals

L’Assegurat ha d’abonar directament aquests imports al professional o el centre que li presti l’assistència.

Actes dentals sense import a càrrec de l’Assegurat: programes d’odontologia preventiva, consultes, pressupostos i cures, i tam-
bé les cobertures sense cap cost recollides a l’Annex d’Actes Dentals d’aquesta nota informativa.

Quan l’Assegurat es desplaci a una província diferent de la d’on ha contractat la pòlissa, pot rebre l’assistència coberta als 
centres del quadre dental i al centre o el professional triat d’acord amb els actes dentals corresponents al centre o prefessional 
triat. Aquests imports li serán proporcionats a l’assegurat previa prèvia sol·licitud, directament a les oficines de l’Asseguradora 
o a través d’altres mitjans establerts a l’efecte.

EXCLUSIONS DE LA COBERTURA

S’exclou de la cobertura de l’assegurança qualsevol servei odontològic no inclòs expressament a l’Annex d’Actes Dentals, i 
també els serveis dentals que requereixin internament hospitalari i/o anestèsia general.

PERÍODES DE CARÈNCIA

Sense períodes de carència.

CONDICIONS, TERMINIS I VENCIMENT DE LES PRIMES

1. QÜESTIONS GENERALS

L’import de la prima/preu de l’assegurança està indicat al primer full d’aquest document. La prima oferta és mensual, si bé 
se’n pot pactar un fraccionament annual, bimestral, trimestral, o semestral.

Actes Dentals amb o sense import a càrrec de l’Assegurat: import que l’assegurat ha d’abonar al professional o centre sani-
tari per cada servei odontològic que, inclòs dins de la cobertura de l’assegurança, se li presti a l’Assegurat. Aquest import 
és diferent en funció del professional i/o clínica dental prestadora del servei, i de la modalitat d’Actes Dentals (Dental o 
Òptima) aplicada per cadascun d’ells. La seva quantia, determinada en l’Annex d’Actes Dentals, pot ser actualitzada anual-
ment per l’Asseguradora.

2. COMUNICACIÓ ANUAL DEL VENCIMENT DE LES PRIMES I ACTUALITZACIONS

Dos mesos abans de renovar l’assegurança, l’Asseguradora ha de comunicar per escrit al prenedor de la pòlissa la prima i actes 
dentals prevista per a l’anualitat vinent.

La nova prima es calcula tenint en compte l’augment d’edat de l’Assegurat, l’increment del cost dels serveis sanitaris, la província 
corresponent al domicili, l’augment de la freqüència global de les prestacions cobertes per la pòlissa, la incorporació de la co-
bertura garantida d’innovacions tecnològiques d’aparició o utilització posterior a la formalització del contracte o altres fets de 
conseqüències similars, l’Asseguradora, cada anualitat del segur, podrá actualitzar l’import de les primes de l’assegurança i dels 
Actes Dentals. Els increments de prima pot ser aliè a l´IPC general. Així mateix, l’Asseguradora posarà a la disposició del Prenedor 
en la seva pàgina web www.adeslas.cat/actesdentals l’import actualitzat corresponent als Actes Dentals per a la nova anualitat.

S´entendrà renovat el contracte amb les noves condicions econòmiques en cas que el prenedor no comuniqui a l´Asseguradora 
ala seva voluntat de posar terme al contracte abans que hagi transcorregut un mes des del dia que el Prenedor hagi satisfet la 
primera prima de l´anualitat següent en la qual regiran les noves condicions econòmiques.
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3. TARIFA DE PRIMES. IDENTIFICACIÓ DEL FACTORS DE RISC DE SER CONSIDERADES EN EL CÀLCUL DE LA PRIMA.

La prima es calcularà d’acord amb els costos dels serveis sanitaris de les cobertures i de les prestacions cobertes durant el 
període de vigència corresponent de l’assegurança, l’edat en mesos de l’Assegurat i la província de contractació, utilitzant 
hipòtesis actuarials raonables admeses per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. Així mateix, pot consultar en 
tot moment les tarifes de prima estàndard aplicables, de les quals ja ha estat informat a www.segurcaixaadeslas.es/tarifessalut 

4. CONDICIONS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I OPOSICIÓ A LA PRÒRROGA

L´assegurança s´estipula pel període de temps que es preveu en les condicions particulars. Al venciment, i sempre que el Pre-
nedor estigui al corrent de pagament de les primes i els copagaments, el contracte es renova tàcitament per períodes anuals, 
tret que una de les parts s´oposi per escrit a la renovació del contracte, amb un mes d´antelació en el cas del Prenedor de l´as-
segurança i de dos mesos en el cas de l´Asseguradora. (Per a més informació sobre casos concrets en els quals l’Asseguradora 
no s’oposa a la pròrroga del contracte, cal veure l´annex de la Nota Informativa referent a limitacions a l’oposició a la pròrroga 
en casos d’edat avançada o malalties greus) al final d’aquesta Nota Informativa.

No obstant això, l’Asseguradora pot resoldre el contracte abans que venci si es produeix qualsevol de les situacions següents:

a) Si el sinistre, la cobertura del qual es garanteix com a risc, sobrevé abans que s’hagi pagat la primera prima, tret que hi hagi 
un pacte contrari (article 15 de la Llei de contracte d’assegurança).

b) Quan el sinistre s’hagi causat per mala fe de l’assegurat (article 19 de la Llei).

5. REHABILITACIÓ DE L’ASSEGURANÇA

Respecte d’aquesta pòlissa, no se’n preveu el dret de rehabilitació, sens perjudici del que estableix l’article 15 de la Llei de 
contracte d’assegurança.

6.LÍMITS I CONDICIONS RELATIVES A LA LLIBERTAT D´ELECCIO DEL PROVEÏDOR DE SERVEIS

L´Assegurat, per rebre l´assistència sanitària que inclou la cobertura de la pòlissa, pot triar lliurement entre els professionals i 
centres sanitaris, (proveïdors assistencials) que l´asseguradora, en cada moment, tingui concertats arreu d’Espanya. L´Assegu-
radora pot modificar aquesta llista de proveïdors assistencials donant-los d´alta o de baixa.

L´Asseguradora ha de mantenir actualitzada la llista de proveïdors assistencials, a la qual es pot accedir des de la pàgina web 
de l´entitat: www.adeslas.cat/quadremedicdental

A més, cada any natural l´Asseguradora ha d´editar aquesta llista de proveïdors assistencials agrupats per províncies a través 
dels quadres dentals que, per a especialitats concretes, poden recollir un únic prestador del servei. Els Assegurats tenen a la 
seva disposició a les oficines d’atenció al públic de l´Asseguradora el quadre dental provincial corresponent. L´Assegurat té l´o-
bligació d’utilitzar els serveis dels proveïdors assistencials que estiguin donats d´alta en la data en què se solliciti l´assistència.

TRIBUTS REPERCUTIBLES

A data d’emissió d’aquest document, el recàrrec a incloure en el rebut de la pòlissa d´asistencia sanitaria, és del  1,5 per 1000 del 
import de les primes, corresponen al recàrrec destinat al finançament de l´activitat de liquidació de assegurances.

INSTÀNCIES DE RECLAMACIÓ

1. El Prenedor de l’assegurança, l’Assegurat, el Beneficiari, els tercers perjudicats o els drethavents corresponents poden pre-
sentar queixes i reclamacions contra les pràctiques de l’Asseguradora que considerin abusives o que lesionen els seus drets o 
interessos reconeguts legalment i que es deriven del contracte d’assegurança.

Amb aquesta finalitat i d’acord amb allò que es disposa a la legislació vigent sobre aquesta matèria, l’Asseguradora té servei 
d’atenció al client (SAC), al qual es poden adreçar per presentar les queixes i les reclamacions que tinguin, quan l’oficina o el 
servei objecte d’aquestes queixes i reclamacions no les hagi resoltes a favor seu.

Les queixes i les reclamacions es poden presentar davant del servei d’atenció al client en qualsevol oficina de l’entitat oberta 
al públic, o a l’adreça o les adreces de correu electrònic que s’hagin habilitat per a aquest fi. Les dades de contacte d’aquest 
servei són: Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C, 28046 Madrid.
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El SAC acusa recepció per escrit de les queixes i les reclamacions que rebi, i les resol de manera motivada i dins del termini 
màxim legal d’un mes a comptar des de la data en la qual es presenta la queixa o la reclamació.

2. Així mateix, els interessats poden interposar queixes i reclamacions davant del servei de reclamacions de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions. Per poder-ho fer, han d’acreditar que ha transcorregut el termini d’un mes des de la da ta 
en la qual es va presentar la queixa o la reclamació davant del SAC sense que l’hagi resolta, o que s’ha denegat l’admissió de 
la petició o que ha estat desestimada de manera total o parcial.

3. Sens perjudici de les actuacions anteriors i de les que s’escaiguin d’acord amb la normativa d’assegurances, els interessats 
sempre poden exercir les accions que creguin convenients davant de la jurisdicció ordinària

LEGISLACIÓ APLICABLE

L’assegurança es regeix pel que disposa la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i per les altres normes es-
panyoles que regulen les assegurances privades, i també pel que s’hagi acordat en la pòlissa.

ESTAT I AUTORITAT DE CONTROL DE L’ASSEGURADORA

El control de l’activitat de l’Asseguradora correspon a l’Estat espanyol, a través de la Direcció General d’Assegurances i Fons 
de Pensions.

RÈGIM FISCAL

Amb caràcter general, les primes abonades per aquesta assegurança no donen dret a cap benefici fiscal, no es poden deduir 
en l’IRPF, ni donen dret a cap deducció o bonificació.

Si el Prenedor fos empresari o professional en règim d´estimació directa per l´IRPF, es podrà deduir la prima pagada fins a 500 
euros per persona, i a aquest efecte computarà exclusivament la seva pròpia cobertura, la del cònjuge i la dels fills menors de 
25 anys que convisquin amb el Prenedor, i aquesta quantitat ascendeix a 1.500 euros en el cas de persones amb discapacitat.

Si el Prenedor estigués assegurant els seus empleats/ades, la prima pagada serà despesa deduïble en l’impost personal (impost 
de societats o IRPF). La prima no constituirà cap retribució en espècie del/de la treballador/a, amb els mateixos límits quantita-
tius per persona assegurada assenyalats en el paràgraf anterior. La quantia que excedís d’aquests límits sí que es consideraria 
retribució en espècie i estaria sotmesa a l’ingrés a compte corresponent. Les prestacions de serveis sanitaris obtingudes no es 
consideren renda en l’IRPF del beneficiari o beneficiària.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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RESPONSIBLE
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances

FINALITAT
Tramitació de la simulació d’assegurança i realitzar el càlcul de 
l’import de la prima a abonar.

De no formalitzar-se la pòlissa, transcorreguts deu dies hàbils des 
de la data de finalització de la validesa d’aquesta simulació, les 
dades contingudes en la mateixa seran objecte de cancel·lació.

LEGITIMACIÓ
Execució d’un contracte (desenvolupament de mesures precon-
tractuals a sol·licitud de l’interessat).

DESTINATARIS
No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació 
legal.

DRETS
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal 
com s’explica en la informació addicional.

ORIGEN DE LES DADES
El responsable del tractament podrà utilitzar dades obtingudes de 
fonts públiques amb la finalitat de realitzar la simulació sol·licitada.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Pot consultar més informació sobre la política de protecció de da-
des de SegurCaixa Adeslas a la següent pàgina web: www.segur-
caixaadeslas.es/ca/proteccion-de-datos. 



DRET DE DESISTIMENT DEL PRENEDOR 

El Prenedor de l’assegurança podrà desistir del contracte, sense necessitat d’indicar els motius i sense que se li apliqui cap tipus 
de penalització, en el termini dels trenta dies naturals següents a la data en la qual l’Asseguradora li lliuri, a través d’un suport 
perdurable, la documentació corresponent a la pòlissa.

No podrà exercir aquest dret de desistiment si el Prenedor fa us de les cobertures garantides per la seva pòlissa. El Prenedor podrà 
exercir el citat dret de desistiment mitjançant qualsevol procediment que permeti deixar constància de la notificació dirigida a 
l’Asseguradora a través de qualsevol mitjà admès en Dret. 

A l’efecte, podrà dirigir una carta signada al domicili de l’Asseguradora o fer una trucada telefònica al número 900 50 50 40 o 
91 919 18 98, identificant clarament en ambdós casos les seves dades personals y les del contracte sobre el que es vol exercir el 
dret de desistiment.

El contracte s’extingirà i, en conseqüència, cessarà la cobertura del risc assegurat en la data en que l’Asseguradora rebi la notifi-
cació del desistiment per part del Prenedor qui tindrà dret a la devolució o extorn de la part proporcional de prima no consumida 
que, si s’escau, li correspongui. Aquesta devolució en farà en un termini màxim de trenta dies naturals contant a partir del dia 
de notificació del desistiment. 

INFORMACIÓ SOBRE EL DISTRIBUIDOR

L’Asseguradora realitza una venda informada, d’acord amb les exigències i necessitats del client, oferintli una informació ob-
jectiva i comprensible del producte.

La naturalesa de la remuneració percebuda pels treballadors de l’assegurador en relació amb la venda d’aquesta assegurança 
podrà consistir en diferents incentius, dineraris o no dineraris, establerts d’acord amb l’exercici de la seva activitat, que en cap 
cas, no suposaran un conflicte que afecti la seva obligació d’actuar en el millor interès del client ni cap cost addicional per aquest.

LIMITACIONS A L’OPOSICIÓ A LA PRÒRROGA PER PART DE LES ENTITATS ASSEGURADORES EN ELS 
CONTRACTES D’ASSEGURANÇA AMB PARTICULARS EN LA MODALITAT DE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA AMB QUADRE MÈDIC EN CASOS D’EDAT AVANÇADA O MALALTIES GREUS

Els contractes d’assegurança de salut amb particulars en la modalitat de prestació de serveis amb quadre mèdic 
sovint són contractes de durada anual que es prorroguen de manera automàtica una altra anualitat, si cap de les 
dues parts s’hi oposa. Aquesta possibilitat d’oposar-se a la pròrroga és una facultat que les entitats asseguradores 
només exerceixen de manera excepcional en casos extrems i greus, amb motiu d’un mal ús de la pòlissa, però mai 
per un excés de sinistralitat ni d’edat.

En aquest sentit, l’entitat asseguradora no s’oposa a prorrogar el contracte en els supòsits que es recullen en 
aquest annex i sempre que es compleixin les condicions següents:

1. En cas que el contracte d’assegurança inclogui assegurats més grans de 65 anys, sempre que la permanència 
acreditada a l’entitat, sense cap impagament, arribi a una antiguitat continuada de 5 anys o més.

2. El que s’ha esmentat no s’aplica o queda sense cap efecte en aquests supòsits:

· Si l’assegurat ha incomplert les seves obligacions i hi ha hagut reserva o inexactitud per part seva a l’hora de 
declarar el risc.

· Si el prenedor no ha pagat la prima o s’ha negat a acceptar-ne l’actualització.

3. El Prenedor ha d’acceptar, de manera inexcusable, l’import de la prima i la participació en el cost dels serveis 
que li corresponguin, i també que l’asseguradora pot actualitzar periòdicament aquests valors per adequar-los 
a l’evolució dels costos de l’assegurança, sempre d’acord amb els criteris actuarials i dins dels límits de la llei i 
del contracte.
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L’Asseguradora,

SegurCaixa Adeslas, 
SA d’Assegurances i 

Reassegurances



ACTES DENTALS AMB O SENSE IMPORT A CÀRREC DE L’ASSEGURAT 2022
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Óptima               Dental

A. Odontologia preventiva 
Consulta Res Res
Revisió Res Res
Consulta urgent Res Res
Neteja de boca. Tartrectomia (Ambdues arcades) Res Res
Educació bucodental Res Res
Fluoritzacions. Sessió Res Res
Segelladors oclusals (Per peça) Res Res
Tractament amb fèrula tova 60,00 € 70,00 €
Fèrula per a la millora del son (Antironcs) 670,00 € 805,00 €
Revisió periòdica i ajustament de la fèrula per a la millora del son 20,00 € 35,00 €
Tractament per hipersensibilitat dental amb làser (Arc/sessió) ** 75,00 € 90,00 €
Tractament teràpia amb làser (infeccions, aftas) (Sessió)** 35,00 € 45,00 €
B. Proves  diagnòstiques
Ortopantomografia (Panoràmica dental) Res 10,00 €
Teleradiografia lateral o frontal de crani Res 15,00 €
Radiografies odontològiques Res Res
Estudi radiològic 3D (0) 80,00 € 115,00 €
Estudi tomogràfic (TAC) una arcada (0) 80,00 € 115,00 €
Estudi tomogràfic (TAC) dues arcades (0) 105,00 € 150,00 €
Radiografia transcranial boca tancada i oberta 60,00 € 65,00 €
C. Obturacions 

Obturació 35,00 € 45,00 €
Restauració d’angles 30,00 € 40,00 €
Reconstrucció coronària 50,00 € 60,00 €
Reconstrucció coronària amb espigues o perns 85,00 € 95,00 €
Protecció pulpar Res Res
D. Endodòncies 
Endodòncies uniradiculars 95,00 € 110,00 €
Endodòncies biradiculars 110,00 € 135,00 €
Endodòncies multiradiculars 140,00 € 180,00 €
Reendodòncies 150,00 € 205,00 €
E. Periodoncia 
Neteja de boca. Tartrectomia (Ambdues arcades) Res Res
Periodentograma Res Res
Empelt lliure de geniva 160,00 € 175,00 €
Curetatge per quadrant (Raspat i allisament radicular) 45,00 € 55,00 €
Allargament coronari 160,00 € 170,00 €
Penjall reposició apical (Per quadrant) 225,00 € 235,00 €
Ferulització de dents (Per sextant) 120,00 € 190,00 €
Ferulització de dents (Per dent) 25,00 € 30,00 €
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Manteniment periodental (Per arcada) (2) 40,00 € 50,00 €
Cirurgia a penjall (Per dent) 35,00 € 50,00 €
Tractament de Periimplantitis (Aixecar pròtesi, netejar, desbridar) 65,00 € 80,00 €
Gingivectomia parcial (Per quadrant) 35,00 € 40,00 €
Col·locació de materials biològics (Òs liofilitzat i altres biomaterials) 225,00 € 260,00 €
Regeneració tisular guiada amb membrana reabsorbible 235,00 € 270,00 €
F. OdontopediatrIa (Tractaments per a menors de 15 anys)   
Tractament amb mantenidor d’espai fix (1) 70,00 € 75,00 €
Tractament amb mantenidor d’espai móbil (1) 55,00 € 60,00 €
Segelladors oclusals (Per peça) Res Res
Obturació (1) 30,00 € 40,00 €
Reconstrucció coronària (Amb espigues o perns) (1) 50,00 € 55,00 €
Apicoformació (Per sessió) (1) 30,00 € 40,00 €
Endodòncia en dent temporal (Pulpectomie) (1) 70,00 € 80,00 €
Pulpotomie (1) 55,00 € 60,00 €
Col·locació corona preformada de metall (1) 60,00 € 75,00 €
Reimplantació de peces (Per peça) (1) 50,00 € 75,00 €
Ferulització de dents (Per dent) (1) 25,00 € 30,00 €
G. Ortodòncia 
Estudi ortodòncia (Fotografies, models, estudi cefalomètric) Res Res
Ortopantomografia (Estudi ortodoncia) Res Res
Teleradiografia lateral o frontal de crani (Estudi ortodoncia) Res Res
Tractament interceptiu amb aparells funcionals fixos (Per aparell) 275,00 € 330,00 €
Tractament interceptiu amb aparatología funcional mòbil (Per aparell) 250,00 € 354,00 €
Col·locació d’aparells auxiliars (Quadhelix bihelix, botó de nance, barra palatina, 
mentoneres, ancoratges extraorals, bumper, màscara facial...) (Cada aparell) 100,00 € 115,00 €

Renovació aparatologia mòbil, canvi, pèrdua o trencament 70,00 € 145,00 €
Visites periòdiques de revisió d’ortodòncia interceptiva 30,00 € 40,00 €
Composture en aparatologia mòbil o fixa 25,00 € 40,00 €
Col·locació de microimplants (Per unitat) 110,00 € 125,00 €
Col·locació plaques de retenció, fèrula o hawley (Unitat) 70,00 € 85,00 €
Retenció fixa. Ferulització dental (Per sextant) 100,00 € 160,00 €
Capsetes de ortodòncia Res Res
Visita urgent d’ortodòncia Res Res
Visites de revisió postractament ortodòncia Res Res
G.1. Ortodòncia fixa 
G.1.1. Bràquets metàl·lics
Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Un arc) - Refinament 745,00 € 885,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Dues arcades) - Refinament 1.115,00 € 1.315,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Un arc) - Alineació 970,00 € 1.150,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Dues arcades) - Alineació 1.385,00 € 1.670,00 €
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Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Un arc) 1.400,00 € 1.460,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Dues arcades) 1.845,00 € 2.175,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Un arc)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 1.635,00 € 1.955,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets metàl·lics (Dues arcades)   
- Complexos: Extraccions, inclosos 2.075,00 € 2.460,00 €

Reposició de bràquets metàl·lics (Unitat) Res Res
G.1.2. Bràquets metàl·lics autolligables  
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables (Un arc) - Refinament 1.105,00 € 1.360,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables  (Dues arcades) - Refinament 1.785,00 € 2.210,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables (Un arc) - Alineació 1.365,00 € 1.665,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables (Dues arcades) - Alineació 2.095,00 € 2.565,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables (Un arc) 1.740,00 € 2.120,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables (Dues arcades) 2.495,00 € 3.045,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables (Un arc)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 2.160,00 € 2.640,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables 
(Dues arcades) - Complexos: Extraccions, inclosos 2.915,00 € 3.560,00 €

Reposició de bràquetss autolligables (Unitat) Res Res
G.2. Ortodoncia fija estética 
G.2.1. Brackets estéticos de resina
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o  policarbonat 
(Un arc) - Refinament 950,00 € 1.110,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o policarbonat 
(Dues arcades) - Refinament 1.520,00 € 1.765,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o policarbonat 
(Un arc) - Alineació 1.175,00 € 1.375,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets quets estètics de resina o policarbonat 
(Dues arcades) - Alineació 1.795,00 € 2.080,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o policarbonat (Un arc) 1.605,00 € 1.895,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o policarbonat  
(Dues arcades) 2.250,00 € 2.625,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o policarbonat (Un arc) - 
Complexos: Extraccions, inclosos 1.760,00 € 2.180,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de resina o policarbonat 
(Dues arcades) - Complexos: Extraccions, inclosos 2.480,00 € 2.885,00 €

Reposició de bràquets estètics de resina (Unitat) Res Res
G.2.2. Bràquets estètics de ceràmica
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics ceràmica (Un arc) - Refinament 1.005,00 € 1.180,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics ceràmica (Dues arcades) 
- Refinament 1.625,00 € 1.895,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de ceràmica (Un arc) - Alineació 1.230,00 € 1.440,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de ceràmica (Dues arcades) 
- Alineació 1.900,00 € 2.210,00 €
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Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de ceràmica (Un arc) 1.660,00 € 1.965,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de ceràmica (Dues arcades) 2.360,00 € 2.760,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de ceràmica (Un arc)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 1.890,00 € 2.245,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets estètics de ceràmica (Dues arcades)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 2.590,00 € 3.045,00 €

Reposició de bràquets estètics de ceràmica (Unitat) Res Res
G.2.3. Bràquets estètics de safir 
Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Un arc) - Refinament 1.185,00 € 1.505,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Dues arcades)  
- Refinament 1.900,00 € 2.145,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Un arc) - Alineació 1.475,00 € 1.710,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents)  
(Dues arcades) - Alineació 2.240,00 € 2.545,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Un arc) 2.060,00 € 2.430,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Dues arcades) 2.850,00 € 3.290,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Un arc)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 2.380,00 € 2.825,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets de safir (Transparents) (Dues arcades)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 3.170,00 € 3.690,00 €

Reposició de bràquets de safir (Unitat) Res Res
G.2.4. Bràquets autolligables estètics 
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Un arc) - Refinament 1.310,00 € 1.550,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Dues arcades) 
- Refinament 2.155,00 € 2.530,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Un arc) - Alineació 1.600,00 € 1.895,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Dues arcades)  
- Alineació 2.495,00 € 2.930,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Un arc) 2.025,00 € 2.415,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Dues arcades) 2.945,00 € 3.475,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Un arc)  
- Complexos: Extraccions, inclosos 2.505,00 € 3.010,00 €

Tractament ortodòntic amb bràquets autolligables estètics (Dues arcades) 
- Complexos: Extraccions, inclosos 3.425,00 € 4.060,00 €

Reposició de bràquets autolligables estètics (Unitat) Res Res
G.3. Ortodòncia invisible (Només en clíniques autoritzades, consulteu disponibilitat)
Estudi ortodòncia invisible Res Res
Tractament ortodòntic amb ortodòncia invisible (Un arc) 3.340,00 € 3.665,00 €
Tractament ortodòntic amb ortodòncia invisible (Dues arcades) 4.275,00 € 4.725,00 €
Tractament ortodòntic LITE amb ortodòncia invisible (Un arc) 2.380,00 € 2.625,00 €
Tractament ortodòntic LITE amb ortodòncia invisible (Dues arcades) 3.315,00 € 3.685,00 €
Tractament ortodòntic amb ortodòncia invisible (Un arc)  - Refinament 1.660,00 € 1.845,00 €
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Tractament ortodòntic amb ortodòncia invisible (Dues arcades) - Refinament 2.595,00 € 2.905,00 €
Renovació per pèrdua d’aliniador (Unitat) 170,00 € 175,00 €
Reinici del tractament per interrupció (Nou estudi) 380,00 €  435,00 €
Correcció durant el tracatment (Estudi i aliniadors) 220,00 € 245,00 €
Fase de retenció amb retenedors invisibles 160,00 € 200,00 €
G.4. Ortodòncia lingual (Només en clíniques autoritzades, consulteu disponibilitat)
Tractament ortodòntic amb bràquets linguals (Per arc) 3.430,00 € 4.850,00 €
Tractament ortodòntic amb bràquets linguals (Per arc) (Dues arcades) 5.045,00 € 6.560,00 €
Tractament ortodòntic LITE amb bràquets linguals (Un arc) (3x3-4x4) 2.530,00 € 3.365,00 €
Tractament ortodòntic LITE amb bràquets linguals (Dues arcades) (3x3-4x4) 4.045,00 € 5.000,00 €
Tractament ortodóncico amb brackets linguals EXPRESS (Un arc) 2.630,00 € 3.465,00 €
Tractament ortodóncico amb brackets linguals EXPRESS (Dues arcades) 4.245,00 € 5.200,00 €
Reposició de bràquets linguals (Unitat) 200,00 € 230,00 €
Col·locació de retenidors d’ortodòncia lingual (Unitat) 80,00 € 95,00 €
H. Pròtesis fixa (*Veure nota)        
  Preparació, prescripció i col·locació de: 
Tractament mantenidor d’espai fix 70,00 € 75,00 €
Corona provisional acrílic 25,00 € 30,00 €
Casquets de metall provisionals 10,00 € 15,00 €
Monyó colat (Corona com a banda) 65,00 € 70,00 €
Corona o pont metall porcellana (Per peça) 220,00 € 295,00 €
Reparacions o compostures de porcellana (Per peça) 50,00 € 65,00 €
Enganxar corones o ponts NADA NADA
Retirar i tallar ponts 35,00 € 45,00 €
Pont Maryland (Peça i dos suports) 250,00 € 365,00 €
Corona o pont ceràmica sense metall tipus in ceram, procera, empress (Per peça) 360,00 € 515,00 €
Corona o pont de zirconi (Per peça) 335,00 € 375,00 €
Corona o pont de disilicato de liti (Per peça) 335,00 € 375,00 €
I. Pròtesis amovible acrílica (*Veure nota)       
  Preparació, prescripció i col·locació de: 
Tractament Mantenidor d’espai mòbil 55,00 € 60,00 €
Pròtesi amovible completa (Superior o inferior) 305,00 € 380,00 €
Pròtesi parcial amovible acrílic, fins a 6 peces, total (Incloent-hi els  
ganxos o retenidors) 185,00 € 235,00 €

Pròtesi parcial amovible acrílic, de 7 fins a 10 peces, total (Incloent-hi els  
ganxos o retenidors) 225,00 € 300,00 €

Pròtesi parcial amovible acrílic d’11 peces en endavant, total  
(Incloent-hi els ganxos o retenidors) 260,00 € 315,00 €

Compostures o reparació (ganxos, reforços, retenidors, afegir peces, soldadures...) 40,00 € 45,00 €
Reforços metàl·lics 40,00 € 50,00 €
Rebasaments (Cada arcada) 50,00 € 55,00 €
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Rebasaments tous (Per arcada) 55,00 € 70,00 €
Recàrrec resina hipoalèrgica (Cada arcada) 50,00 € 55,00 €
J. Pròtesi amovible flexible (*Veure nota)      
  Preparació, prescripció i col·locació de: 
Pròtesi Valplast o Flexite d’1 a 2 peces 515,00 € 560,00 €
Pròtesi Valplast o Flexite de 3 a 5 peces 540,00 € 600,00 €
Pròtesi Valplast o Flexite més de 6 peces 590,00 € 650,00 €
Preparació i col·locació de reparacions o compostures 80,00 € 85,00 €
Per peces afegides (Cada una) 80,00 € 85,00 €
Neobase (Hasta 5 piezas) 85,00 € 90,00 €
Neobase (Más 5 piezas) 175,00 € 190,00 €
Valplast o Flexite incloent-hi esquelètic i d’1 a 5 peces 605,00 € 635,00 €
Valplast o Flexite incloent-hi esquelètic i 6 o més peces 675,00 € 700,00 €
K. Pròtesi esqueletics (*Veure nota) 
  Preparació, prescripció i col·locació de: 
Esquelètic (Estructura base per a una o més peces) 185,00 € 205,00 €
Terminació en acrílic per peça en esquelètic 50,00 € 55,00 €
Peces sochapadas, cara oclusal metàl·lica (Cada una) 30,00 € 40,00 €
Compostures o reparació (Ganxos, reforços, retenidors, afegir peces, soldadures...) 45,00 € 50,00 €
Subjectadors precisió (Attaches) (Cada unitat) 100,00 € 110,00 €
Ganxos estètics (Resina acetàlica) (Cada un) 70,00 € 100,00 €
Reposició sistemes retenció (Cavallets o teflons) 55,00 € 60,00 €
L. CirugIa Oral 
Exodòncia simple. Extracció peça dentària Res 15,00 €
Cordal inclòs. Extracció d’una peça amb o sense quist 55,00 € 95,00 €
Altres peces dentàries incloses. Extracció d’una peça amb o sense quist  45,00 € 90,00 €
Exodoncia restes radiculars amb o sense cirurgia 50,00 € 100,00 €
Quist odontogènic Res 65,00 €
Cordal no inclòs. Extracció d’una peça amb o sense quist 35,00 € 80,00 €
Apicectomia 60,00 € 100,00 €
Fenestració 35,00 € 105,00 €
Fre de la llengua o del llavi. Frenectomia 30,00 € 70,00 €
Amputació radicular terapèutica (Hemisecció) 40,00 € 65,00 €
Regularització de vores alveolars 30,00 € 70,00 €
Presa de biòpsia Res Res
Tors maxil·lars 45,00 € 75,00 €
Gingivectomía parcial (Per quadrant) 35,00 € 40,00 €
M. Implantologia fase quirùrgica  
Col·locació d’un implant 555,00 € 675,00 €
Revisions implantologia Res 25,00 €
Elevació de si 350,00 € 385,00 €
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Col·locació de materials biològics (Òs liofilitzat i altres biomaterials) 225,00 € 260,00 €
Regeneració tisular guiada amb membrana reabsorbible 235,00 € 270,00 €
Col·locació d’empelt liofilizat d’os en bloc 460,00 € 535,00 €
Col·locació de membranes no reabsorbibles (Inclou retirada) 465,00 € 560,00 €
Col·locació de 6 mini-implants (Arcada superior) 1.350,00 € 1.620,00 €
Col·locació de 4 mini-implants (Arcada inferior) 1.120,00 € 1.345,00 €
N. Implantología fase protésica (*Veure nota)
Estudi implantològic Res Res
 Preparació, prescripció i col·locació de:
Corona o pont metall porcellana sobre implants (Per peça) 295,00 € 380,00 €
Corona o pont de zirconi sobre implants (Per peça) 400,00 € 515,00 €
Corona o pont de disilicato de liti sobre implants (Per peça) 400,00 € 515,00 €
Corona provisional sobre implants (Per peça) 85,00 € 100,00 €
Pròtesi mucosuportada sistema barra (Inclou barres i cavallets) (Per arcada) 1.145,00 € 1.180,00 €
Pròtesi mucosuportada (Per arcada) 1.145,00 € 1.180,00 €
Reforç amb colada de la pròtesi mucosuportada 150,00 € 180,00 €
Sistema d’ancoratge de sonbredentaduras (Per boles, locators) (Per unitat) 250,00 € 280,00 €
Reposició de sistemes de retenció (Caballets o teflons o 
femelles de sobredentadura) 55,00 € 60,00 €

Additaments protètics (Per pilar) 315,00 € 335,00 €
Additaments protètics zirconi (Per pilar) 360,00 € 395,00 €
Manteniment anual implantològic. Neteja, protèsi i col·locació de taps Res Res
Manteniment anual pròtesi mesosuportada, híbrida (Per arcada) 90,00 € 105,00 €
Adaptació de pròtesi completa a mini-implants (Per unitat) 135,00 € 160,00 €
Pròtesi amovible completa fixada amb mini-implants (Superior o inferior) 315,00 € 395,00 €
O. Implantologia: càrrega immediata (Només en clíniques autoritzades, consulteu disponibilitat)
Col·locació d’un implant de càrrega immediata 650,00 € 780,00 €
Additaments protètics (per pilar) de càrrega immediata 315,00 € 335,00 €
Additaments protètics de zirconi (per pilar) de càrrega immediata 360,00 € 395,00 €
Corona provisional sobre implants (per peça) de càrrega immediata 
(inclou additament) 285,00 € 340,00 €

Corona o pont de metall-porcellana sobre implants (per peça) 
de càrrega immediata 295,00 € 380,00 €

Corona o pont de zirconi sobre implants (per peça) de càrrega immediata 400,00 € 515,00 €
P. Estètica dental (*Veure nota) 
 Preparació, prescripció i col·locació de:
Incrustació porcellana 125,00 € 175,00 €
Incrustació de compòsit 95,00 € 115,00 €
Facetes de porcellana (Per peça) 225,00 € 245,00 €
Facetes de zirconi o disilicato de Liti (Per peça) 250,00 € 300,00 €
Corona o pont ceràmica sense metall tipus in ceram, procera,  
empress (Per peça) 360,00 € 515,00 €
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* Nota: Tots els productes sanitaris, incloses les pròtesi, afegiments de peces o components de les mateixes, son fabricats, realitzats i 
comercialitzats per laboratoris degudament autoritzats.

** Només en clíniques amb aquesta tecnologia.

Actes dentals vàlides tret d’error tipogràfic.

CLÍNIQUES PRÒPIES D’ADESLAS 
(identificades amb rètol i emmarcades al quadre dental)

MODALITAT ÒPTIMA I MÉS AVANTATGES:

• Des del començament de la contractació de cada assegurat són sense cap cost (0,00 E) 
els actes de proves diagnòstiques marcats amb (0).

• A més, a partir del començament de la segona anualitat de cada assegurat són sense 
cap cost (0,00 E) els actes d’odontopediatria marcats amb (1).

• A partir del començament de la tercera anualitat de cada assegurat són també sense cap 
cost (0,00 E) els actes de periodòncia marcats amb (2).

CLÍNIQUES DENTALS 
CONCERTADES PREFERENTS 
(identificades amb ombrejat gris al quadre dental)

MODALITAT ÒPTIMA

ALTRES CLÍNIQUES DENTALS CONCERTADES
(les que no apareixen ombrejades al quadre dental)

MODALITAT DENTAL

Les actes dentals amb o sense import a càrrec de l.assegurat s’apliquen per assegurat i en funció de la data d’alta i del centre dental on es 
faci la prestació. Els centres dentals es poden consultar a https://www.adeslas.cat/quadremedicdental 
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Corona o pont de zirconi (Per peça) 335,00 € 450,00 €
Corona o pont de disilicato de Liti (Per peça) 335,00 € 450,00 €
Blanquejament dental en consulta  (Làmpada LED, plasma) 260,00 € 330,00 €
Blanquejament dental en consulta (Làser)** 410,00 € 480,00 €
Emblanquiment intern dental per peça cada sessió 35,00 € 60,00 €
Blanquejament dental en domicili (Fèrules, equip i visites incloses) 155,00 € 195,00 €
Blanquejament dental combinat. Consulta (làmpada) més domicili 350,00 € 435,00 €
Facetes de compòsit (Per peça) 95,00 € 140,00 €
Q. Patologia articulaciò temporomandibular (atm)  
Estudi articulació, anamnesi, exploració, presa de registres, muntatge i anàlisi 
en articulador 65,00 € 110,00 €

Revisió periòdica Res Res
Tallat selectiu ajustament d’oclusió (Inclou muntatge de models en 
articulador semiajustable) (Tractament complet) articulador semiajustable) 
(Tratamiento completo)

90,00 € 95,00 €

Tractament amb fèrula de descàrrega neuromiorelaxant tipus michigan 200,00 € 205,00 €
Tractament amb fèrula d’avançament mandibular 255,00 € 285,00 €
Reparacions, rebases i reajustaments de la fèrula 40,00 € 40,00 €
Col·locació de botons i elàstics clase III (Unitat) 150,00 € 150,00 €
R. Diversos
Recàrrec metall preciós i semipreciós Seg. Cotiz. Seg. Cotiz.
Encerat diagnòstic (Per peça) 15,00 € 20,00 €
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