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Presentació

L'assegurança escolar té per finalitat la
protecció de l’estudiant contra circumstàncies
adverses, fortuïtes i previsibles. Aquesta
protecció s'atorga en benefici dels estudiants
afiliats a l'assegurança, quan s'esdevingui
qualsevol dels riscos protegits i sempre que
es reuneixin els requisits exigits.

En aquest fullet trobareu els aspectes més
significatius de l’assegurança escolar, com són
els estudiants protegits, requisits exigits, riscos
coberts, prestacions atorgades, sol.licituds ...

No obstant això, si necessiteu més
informació de la que figura en aquest fullet,
us podeu posar en contacte amb l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS):
• Trucant al telèfon gratuït 900.16.65.65
• A través del correu electrònic, Internet:

www.seg-social.es
• També us podeu dirigir, personalment o

per escrit, a qualsevol dels centres
d'atenció i informació (CAISS) de què
disposa l’INSS a tot el territori nacional.

Assegurança Escolar
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Persones protegides
Estan inclosos en el camp d'aplicació de
l’assegurança escolar tots els estudiants
espanyols que cursin, a Espanya, els estudis
següents:
• Batxillerat, 3r i 4t d'ESO.
• Formació professional de segon grau,

específica de grau mitjà, grau superior i
especial.

• Programes de garantia social.
• Dels centres integrats.
• Universitaris de grau mitjà, grau superior i

doctorat.
• Grau superior en conservatoris de música.
• Grau superior en conservatoris de dansa.
• Art dramàtic.
• Teologia en els centres superiors de

l’Església Catòlica.
• Segon curs d'educació secundària de

persones adultes.
• Estudiants universitaris que realitzin

pràctiques en empreses.
• Programes de formació per a la transició a

l’edat adulta.
• Queden també inclosos en l’àmbit

protector d'aquesta assegurança, els
estudiants nacionals dels Estats membres de
la Unió Europea i de l’espai econòmic

europeu i, en general, tots els estudiants
estrangers residents, en les mateixes
condicions que els espanyols, sempre que
cursin els esmentats estudis a Espanya.

Requisits exigits
• Tenir menys de 28 anys, encara que

l'assegurança escolar cobrirà tot l’any
escolar en què l’estudiant compleixi aquesta
edat.

• Ser espanyol o estranger que resideixi
legalment a Espanya.

• Estar matriculat a Espanya en algun dels
estudis citats a l’apartat anterior.

• Haver abonat la quota corresponent de
l'assegurança escolar.

• Acreditar que ha transcorregut un període
mínim d'un any des que l'estudiant es va
matricular per primera vegada en qualsevol
centre d'ensenyament dels compresos en
aquesta assegurança. No s'exigeix aquest
requisit per a les prestacions derivades
d'accident escolar, infortuni familiar per
defunció del cap de família i tocologia.
També estan exempts d'aquest requisit els
alumnes que hagin cursat l’any anterior 2n
d’ESO, educació especial o haguessin
continuat els seus estudis a l’estranger.
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Riscos coberts
L’accident escolar:
Es considera accident escolar qualsevol lesió
corporal que pateixi l’assegurat amb ocasió
d'activitats directament o indirectament
relacionades amb la seva condició d’estudiant,
incloses les esportives, assemblees, viatges
d’estudis, de pràctiques o de "fi de carrera" i
similars, sempre que aquestes activitats hagin
estat organitzades o autoritzades pels centres
d’ensenyament.

La malaltia:
Les malalties incloses en l'acció protectora de
l'assegurança escolar són:
• Cirurgia general.
• Neuropsiquiatria.
• Tocologia.
• Tuberculosi pulmonar i òssia.
• Prestacions graciables: fisioteràpia,

quimioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia,
radiumteràpia i cirurgia maxil.lofacial.

L’infortuni familiar:
És la situació econòmica sobrevinguda a la
llar de l’estudiant, que li impedeix continuar
els estudis ja iniciats i que pot estar
ocasionada per la defunció del cap de família
o per ruïna o fallida familiar.

Incompatibilitats
• Les prestacions de l'assegurança escolar

són incompatibles amb qualsevol altra
prestació d'idèntic contingut i derivada del
mateix risc de què poguessin ser
beneficiaris els estudiants que,
simultàniament, estiguin donats d’alta en un
règim de Seguretat Social.

• En aquests casos, les prestacions es rebran
del règim de Seguretat Social corresponent
i l'assegurança escolar abonarà la
diferència, si n'hi ha.
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L’estudiant que sigui víctima d'un accident
tindrá dret a l’assistència mèdica i
farmacèutica i a les indemnitzacions o pensió
que corresponguin, segons la incapacitat que
l’accident produeixi, com també a la
indemnització per despeses de sepeli, en cas
de defunció.

Assistència mèdica i
farmacèutica:
Durada:
• Des del moment de l’accident fins a la data

de l’alta mèdica, amb declaració
d’incapacitat, si l’accident ha originat una
incapacitat permanent absoluta o una gran
invalidesa.

• Des del moment de l’accident fins que es
trobi en condicions de tornar als estudis,
dins del termini màxim d'un any, si
l’accident origina una incapacitat temporal.

Centres sanitaris:
• Els estudiants que hagin patit un accident

escolar podran acudir als centres públics
del sistema nacional de salut i als centres
sanitaris concertats o col.laboradors.

• En el cas d'anar a un centre sanitari
diferent dels anteriors, l’assegurança escolar
abonarà les factures segons tarifes, i estarà
a càrrec de l’estudiant la possible
diferència.

• Si no hi hagués metge ni centre sanitari
concertat o col.laborador, s'abonarà a
l'estudiant la totalitat de les despeses
originades per l'accident.

• En els casos d’assistència urgent,
degudament justificada, en què l’estudiant
hagi anat a centres privats no concertats,
s'abonarà a l’estudiant la totalitat de les
despeses ocasionades.

Les prestacions farmacèutiques són
gratuïtes

L’assistència mèdica inclou, si
s'escau:
• L’internament sanatorial i la intervenció

quirúrgica.
• El subministrament i renovació dels aparells

de pròtesi i ortopèdics que es consideren
necessaris per a l’assistència.

• El tractament de rehabilitació necessari per
a la curació.

• Les proves mèdiques necessàries per al
diagnòstic o tractament.

7
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Indemnitzacions i pensions
per incapacitat:
• Si l’accident produeix una incapacitat

permanent i absoluta per als estudis ja
iniciats, s'abona una indemnització que
oscil.la entre 150,25 euros i 601,01 euros,
fixada proporcionalment al temps d’estudis
ja realitzats i a la disminució de la capacitat
posterior per a una activitat professional.

• Si l'accident produeix una gran invalidesa
per als estudis i l’estudiant queda
incapacitat per als actes més essencials de
la vida, s'abona una pensió vitalícia de
144,24 euros anuals.

Indemnitzacions per
defunció de l’estudiant:
• Si l’accident produeix la mort, s'abonarà als

familiars 30,05 euros en concepte de
sepeli.

• Si l’accident s'ha produït en un lloc diferent
al de la residència familiar, aquestes
despeses podran oscil.lar entre 30,05 i
120,20 euros.

• Si l’estudiant difunt tenia a càrrec seu
esposa, fills, ascendents directes més grans
de 65 anys o incapacitats per a tot treball,
o germans menors d'edat o incapacitats
per a tot treball, se'ls concedirà un capital
de 300,51 euros.

Prescripció:
Les accions per reclamar les prestacions
derivades de l’accident escolar prescriuen a
l'any d'haver-se produït l’accident.
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Assistència mèdica:
• L'assistència mèdica, que inclou

l’hospitalització, està constituïda pels serveis
de cirurgia general, neuropsiquiatria,
tuberculosi pulmonar i òssia i tocologia.

• En els casos en què estigui mèdicament
justificat, es podran realitzar tractaments de
fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia,
cobaltoteràpia, radiumteràpia i cirurgia
maxil.lofacial, amb les particularitats
establertes en cada cas.

• L'assistència mèdica serà prestada en els
centres públics del sistema nacional de
salut o en els centres sanitaris concertats o
col.laboradors.

• En els casos en què l’estudiant vagi a
centres privats no concertats, l'assegurança
escolar abonará les factures segons tarifes, i
la possible diferència anirà a càrrec de
l’estudiant.

Cirurgia general:
Estan incloses les intervencions quirúrgiques
de totes les especialitats de cirurgia excepte
les purament estètiques.
• Comprèn els serveis d'allotjament i

manutenció a la clínica, quiròfan,
l'assistència mèdica i farmacèutica durant
I'ingrés, com també les pròtesis de
substitució (no les ortopèdiques).

• Les despeses originades durant
I'internament des del dia de l’ingrés fins al
dia de l'alta, com també les despeses
derivades del diagnòstic que motivi la
intervenció quirúrgica.

• Està exclòs el trasllat fins a la clínica en es
realitzi la intervenció.

Neuropsiquiatria:
• Inclou el tractament en règim

d’internament o ambulatori dels processos
neuropsiquiàtrics que, per la seva gravetat,
afectin la continuïtat dels estudis. Estan
exclosos els anomenats trastorns del
desenvolupament psicològic i del
comportament i de les emocions, que
comencen habitualment a la infantesa i
adolescència.

Malaltia



• Les sessions de psicoteràpia aplicades per
psicòlegs estaran incloses sempre que
siguin prescrites per un psiquiatre.

Internament en un sanatori:
• Es considera tractament en règim

d’internament quan l'estudiant estigui a
I'hospital un mínim de 6 hores cada dia,
encara que no hi pernocti.

• Comprèn tots els serveis d'allotjament i
manutenció en sanatoris adequats, les
atencions mèdiques, l'assistència
farmacèutica i els tractaments especials.

• A més a més, s'abonarà l'assistència
psiquiàtrica, teràpia i psicoteràpia, de
conformitat amb les tarifes vigents.

• Es concedeix per un període inicial de 6
mesos, que serà prorrogable, durant any i
mig, per períodes de 6 mesos.

Tractament ambulatori:
• Es considera tractament en règim

d’ambulatori quan l’estudiant estigui a
l’hospital un nombre d'hores inferior a 6.

• Comprèn l'assistència mèdica i
farmacèutica dels malalts que necessiten
tractament mèdic.

• Inclou l'abonament, segons tarifes,
d'honoraris mèdics, psicoterapèutics,
teràpies i proves complementàries, com
també el 70% de les despeses de
medicació.

• Es concedeix per un període inicial de 6
mesos, que serà prorrogable per un altre
període d'igual durada fins a un màxim
d'un any.

Tocologia:
• Comprèn les visites al tocòleg prèvies al

part, els honoraris mèdics (tocòleg,
anestesista, infermer i llevadora) i les
despeses d’internament com si es tractés
de cirurgia.

• No comprèn les despeses d'atenció als
nounats.
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Tuberculosi:
• En els casos de tuberculosi pulmonar,

comprèn els serveis d'allotjament i
manutenció en els centres sanatorials
adequats, les atencions mèdiques, petita i
gran cirurgia toràcica i l’assistència
farmacèutica necessària.

• En els casos de tuberculosi òssia, comprèn
els serveis d'allotjament i manutenció en
els centres adequats, el tractament mèdic
quirúrgic i l'assistència farmacèutica.

• El període d'hospitalització o tractament es
fixa en 18 mesos, prorrogables per
períodes de 3 mesos fins a un màxim total
de 3 anys, sense interrupció.

Fisioteràpia:
• Es concedirà quan estigui mèdicament

justificada en els tractaments posteriors a
una cirurgia o en casos de traumatismes
derivats d'accident escolar.

• El tractament comporta un nombre màxim
de 30 sessions, malgrat que es pot superar,
amb caràcter extraordinari, aquest nombre
de sessions en els casos en què l'assessor
mèdic de l'assegurança escolar ho consideri
necessari.

• S’abonará conforme a les tarifes vigents.

Quimioteràpia, radioteràpia i
cobaltoteràpia:
• Cobreix sessions de tractament, medicació,

farmàcia hospitalària, material d'un sol ús,
proves de laboratori, transfusions de sang,
proves radiològiques i diagnòstiques, com
també l'estada a l’hospital.

• S'abonará el 30% de la factura presentada,
corresponent als conceptes relacionats en
el paràgraf anterior, amb el límit de
1.502,53 euros.
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Cirurgia maxil.lofacial:
• Cobreix l’assistència mèdica i farmacèutica i

els serveis d’internament i manutenció.
• Serà prestada per l’assegurança escolar

sempre que el fet de no realitzar-la suposi
un risc per a la salut de l’estudiant.

• No inclou els tractaments ortodòncics ni
odontològics.

Prestacions farmacèutiques
• Es prestaran mentre duri l’assistència

mèdica.
• En els casos d’internament, l’assistència

farmacèutica serà completa sense cap cost
per a l’estudiant.

• En tractament ambulatori, s'abonarà el 70%
del seu import; el 30% restant l’ha d'abonar
el beneficiari.
En els casos en què aquestes prestacions
hagin estat prescrites per un metge de la
Seguretat Social, s'abonarà a l’estudiant
només la diferència entre el 40% abonat
com a beneficiari de la Seguretat Social i el
30% que li correspon com a protegit de
l'assegurança escolar.

• Els medicaments exclosos del finançament
de la Seguretat Social queden, igualment,
exclosos del finançament de l'assegurança
escolar.

Indemnitzacions per
defunció de I'estudiant:
• Les despeses de sepeli s'abonaran sempre

que l’afiliat víctima de malaltia mori a
conseqüència d'ella en els dos anys
següents a la data en què la va contraure i
sempre que la impossibilitat de continuar
els estudis hagi durat fins a la seva defunció.

• Les quanties són les mateixes que les
indicades en cas de mort per accident
(vegeu pàgina 8).
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Objecte de la prestació
• La prestació per infortuni familiar té per

objecte assegurar a I'estudiant la continuïtat
dels seus estudis ja iniciats fins a
l'acabament normal dels cursos que
componen la seva carrera, inclòs el
doctorat, quan concorrin circumstàncies
que ocasionin impossibilitat de continuar-
los com a conseqüència directa de la
situació econòmica sobrevinguda a la seva
llar.

Es concedirà aquesta prestació en
els casos següents:
• Defunció del cap de família. A aquests

efectes, es considera cap de família tant el
pare com la mare, sempre que aportin
ingressos a I'economia familiar.

• Ruïna o fallida familiar. En cap cas,
s'entendrà com a tal la insuficiència
permanent de recursos econòmics per
sufragar els estudis.

Quanties
• 86,55 euros anuals per a estudiants que

pertanyin a famílies no nombroses.
• 103,85 euros anuals per a estudiants que

pertanyin a famílies nombroses de primera
categoria.

• 112,51 euros anuals per a estudiants que
pertanyin a famílies nombroses de segona
categoria.

• 129,82 euros anuals per a estudiants que
pertanyin a famílies nombroses de
categoria d’honor.

Cobrament
Es té dret a cobrar-la des del dia 1 del mes
següent a aquell en què es va produir el fet
causant.

Infortuni Familiar



Abonament
S'abonarà durant el nombre d'anys que faltin

al beneficiari per acabar, normalment i sense

repetir curs, la seva carrera. En tot cas, la

prestació s'extingirà quan el beneficiari

compleixi 28 anys d'edat.

Compatibilitat
És compatible amb qualsevol beca escolar.
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Pròrrogues
• Una vegada reconeguda la prestació, es

comprovarà anualment que hi ha hagut
aprofitament acadèmic i la persistència de
la situació econòmica.

• Per a les pròrrogues, els ingressos familiars
no podran superar la quantitat de 6.000,12
euros per cada membre de la unitat
familiar. A aquests efectes, es tindran en
compte tots els membres de la unitat
familiar que convisquin amb l’estudiant i els
seus respectius ingressos.



Presentació de sol.licituds

On es presenten
La sol.licitud de la prestació es pot presentar
en qualsevol de les agències o CAISS de la
Direcció Provincial de I'INSS de l'àmbit
territorial on l'alumne realitzi els estudis o bé
on resideixi ell o la seva família.
Igualment, es podran presentar en qualsevol
dels llocs de l’àmbit de l'Administració
general de I'Estat que s'indiquen a l'article 2
del Reial decret 772/1999, de 7 de maig.

Terminis
• Totes les prestacions derivades d'accident

escolar: 1 any.
• Les prestacions sanitàries s'han de sol.licitar

amb caràcter previ a l’assistència mèdica
per al reconeixement del dret, excepte els
casos d'urgència degudament acreditada
pel facultatiu: 5 anys.

• Les prestacions econòmiques i despeses de
sepeli que no derivin d'accident escolar: 5
anys.

• Les prestacions per infortuni familiar: 5
anys, amb una retroactivitat máxima de 3
mesos.

Documents que cal
entregar amb la sol.licitud:
En tots els casos:
• Document nacional d'identitat o Llibre de

família.
• Si es tracta d’estrangers, passaport, carta

d'identitat, permís o targeta de residència.
• Per als estudiants no universitaris, certificat

del centre d'estudis on s'especifiqui el curs
i especialitat que realitzin, com també
l'abonament de quotes de l'assegurança
escolar.

• Per als estudiants universitaris, resguard de
I'imprès de matrícula en què consti el curs,
les assignatures i l'abonament de la quota
de l'assegurança escolar.

• Resguard de l'abonament de quotes de
l'assegurança escolar del curs anterior, a
efectes de justificar la cotització d'un any,
excepte en cas d'accident escolar,
prestació d’infortuni familiar per defunció i
tocologia (queden exempts d'aquest
requisit els estudiants que, durant l’any
acadèmic anterior, hagin realitzat estudis no
inclosos a l'assegurança escolar).

Assegurança Escolar
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Específica en cada prestació:
Prestacions econòmiques
Indemnitzacions per incapacitats derivades
d’accident escolar:
• Comunicat d'accident escolar.
• Certificat mèdic que especifiqui el procés

evolutiu i indiqui les seqüeles definitives,
com també la disminució de la capacitat de
l’accidentat pel que fa als estudis que
realitzava.

Indemnitzacions per despeses de sepeli
derivades d’accident, sigui o no escolar, i
malaltia:
• Comunicat d'accident (només si és

accident escolar).
• En cas de defunció per malaltia, informe

mèdic en què es faci constar que l'afiliat ha
mort a conseqüència d'ella en els dos anys
següents a la data en què la va contraure i
que la impossibilitat de continuar els
estudis ha durat fins a la seva mort.

• Certificat de defunció tant per a accident
com per a malaltia.

Indemnitzacions per infortuni familiar

• Llibre de família i títol de família nombrosa
quan es tingui aquesta condició.

• Certificat de defunció, en cas de mort del
cap de família.

• Document que especifiqui clarament el fet
causant de la ruïna o fallida, com també la
data en què va succeir.

• En cas de pròrroga de la prestació
d’infortuni familiar, certificació acadèmica
acreditativa de les asignatures cursades l’any
anterior per tal de comprovar la continuïtat
en els estudis i l’aprofitament del curs, com
també declaració dels ingressos familiars a fi
de comprovar que no es supera el límit de
6.010,12 euros, per cada membre de la
unitat familiar.

Prestacions sanitàries
En cas d’accident escolar:
• Comunicat d'accident, que s'emplenarà en

el punt 4 de la sol.licitud.
• Certificat mèdic de baixa.
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En casos de cirurgia, tocologia,
neuropsiquiatria i tuberculosi pulmonar i
òssia:
• Certificat mèdic oficial en què consti el

facultatiu que prestarà l'assistència mèdica,
amb indicació del número de col.legiat,
domicili del centre o consulta, especialitat,
data i centre hospitalari de I'ingrés, si
s'escau, diagnòstic, tractament prescrit i
temps aproximat necessari per a la seva
curació.

• El certificat anterior es podrà substituir per
I'informe d'urgència mèdica, quan pertoqui.

• Per a neuropsiquiatria, cal que el psiquiatre
indiqui el diagnòstic segons les
classificacions internacionals DSM-111-R o
CIE/ 10, la descripció breu de l’estat actual
del pacient, el tractament farmacològic i
teràpia psicològica indicada i si aquesta
última serà realitzada per un psicòleg o pel
propi psiquiatre.
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En els casos de fisioteràpia, radioteràpia,
cobaltoteràpia, radiumteràpia i ronyó artificial,
es requerirà, a més a més dels indicats en el
punt anterior, un historial mèdic que motivi la

sol.licitud, en el qual s'indicarà el nombre de
sessions, el seu tipus i el pressupost total del
tractament.

La sol.licitud d'aquestes prestacions, llevat de
l’accident escolar, serà prèvia a l’assistència
mèdica per al reconeixement del dret. En els
casos d'urgència degudament acreditada pel
facultatiu, es podrà presentar en el termini de
5 anys.
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• Llei de 17-7-53, sobre I'establiment de
l'assegurança escolar a Espanya
(BOE 18/7).

• Ordre d'11-8-53, per la qual s'aproven els
estatuts de la mutualitat de l'assegurança
escolar (BOE 28/8).

• Ordre de 6-6-56, per la qual s'instaura la
prestació de tuberculosi pulmonar
(BOE 18/6).

• Decret de 14-9-56, pel qual s'estén el
camp d’aplicació als estudiants d'escoles
tècniques de grau mitjà (BOE 13/10).

• Ordre de 25-3-58, sobre I'establiment de
la prestació de cirurgia general (BOE 26/3).

• Ordre de 12-4-58, sobre I'establiment de la
prestació de neuropsiquiatria
(BOE 29/4).

• Ordre de 29-1-59, que declara la
compatibilitat de les beques i la prestació
d’infortuni familiar (BOE 17/2).

• Ordre de 22-12-59, per la qual es
modifiquen els articles 7, 85 i 95 dels
estatuts (BOE 29/12).

• Ordre d'l-3-62, per la qual s'estableix el
tractament postsanatori de la prestació de
neuropsiquiatria (BOE 16/3).

• Ordre d'l -3-62, per la qual s'estableix la
prestació de tuberculosi òssia (BOE 16/3).

• Ordre de 27-6-63, per la qual es suprimeix
el període carencial en les prestacions de la
mutualitat de l'assegurança escolar que
actualment el tenen establert (BOE 6/7).

• Ordre de 27/6/63, per la qual es fixa en
14.400 pessetes la quantia de la prestació
d’infortuni familiar (BOE 9/7).

• Ordre de 14-9-64, per la qual es fixen la
quota i l’entrada en vigor de l’extensió de
l'assegurança escolar als alumnes del
batxillerat superior general i laboral i a les
escoles d'ajudants tècniques sanitàries
(BOE 12/10).

• Ordre de 21-4-65, per la qual s'amplien les
prestacions sanitàries de la mutualitat de
l’assegurança escolar (estableix les
prestacions de tocologia, fisioteràpia,
radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i
ronyó artificial, i inclou en la prestació de
cirurgia les despeses derivades del
diagnòstic que motivi la intervenció
quirúrgica (BOE 13/5).

Normativa
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• Decret 2078/1971, de 13 d'agost, pel qual
s’estén el camp d’aplicació de l'assegurança
escolar als alumnes que realitzen
ensenyaments de formació professional
(BOE 18/9).

• Reial decret 1633/1985, de 28 d'agost,
sobre incompatibilitats de l'assegurança
escolar i fixació de la quota (BOE 14/9).

• Reial decret 270/1990, de 16 de febrer, pel
qual s'inclouen en el règim de l'assegurança
escolar els alumnes que cursin el tercer
cicle d’estudis universitaris per obtenir el
títol de doctor (BOE 2/3).

• Resolució de 28-3-90, de la Direcció
General de Règim Jurídic de la Seguretat
Social, sobre els beneficis de l'assegurança
escolar als alumnes de formació
professional especial (BOE 6/4).

• Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre,
d'Ordenació General del Sistema Educatiu
(BOE 4/10).

• RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei general de
la Seguretat Social (BOE 29/6).

• Llei 42/1994, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social (disposició final quarta) (BOE 31/12 -
Corr. Err. 16/2).

• Reial decret 3/1995, de 13 de gener, sobre
ensenyaments i afers consulars en matèria
d’estudis i titulacions de ciències
eclesiàstiques de nivell universitari (BOE
4/2 - Corr. Err. 24/2).

• Ordre de 7-2-97, per la qual es regula la
targeta d’estranger (BOE 15/2).

• Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel
qual es regula la presentació de sol.licituds,
escrits i comunicacions davant
l'Administració general de l’Estat, el
lliurament de còpies de documents i la
devolució d'originals i el règim de les
oficines de registre (BOE 22/5).

• Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social (BOE 12/1).

• Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre,
de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11
de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració
social (BOE 23/12).

• Reial decret 286/2003, de 7 de març pel
qual s’estableix la durada dels terminis de
resolució dels procediments administratius
per al reconeixement de prestacions en
matèria de Seguretat Social.



CATALUNYA
BARCELONA

CENTRES URBANS

CIUTAT VELLA Via Laietana, 7 08003 933 193 111

EIXAMPLE Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 932 849 358

GRÀCIA Secretari Coloma, 115 08024 932 845 848

LA GUINEUETA Pg. Valldaura, 135 08042 934 270 202

LA MINA (Sant Adrià de Besòs) Mar, s/n. 08930 933 810 677

PARAL.LEL Av. Paral.lel, 149 08004 934 239 440

POBLE NOU Lope de Vega, 132 08005 933 080 170

SANT ANDREU Concepción Arenal, 299 08030 933 110 103

SANTS Numància, 23 08029 933 213 193

SARRIÀ-SANT GERVASI Reus, 29 08022 934 188 768

CENTRES COMARCALS

BADALONA Margarida Xirgu, 33-39 08911 933 841 311

BERGA Quim Serra, 3-5 08600 938 210 891

CALELLA Av. Vallderroure, 7-15 08370 937 692 849

CORNELLÀ DE LLOBREGAT Av. Salvador Allende, 33 08940 933 756 351

ESPLUGUES DE LLOBREGAT Lluís Millet, 4-6 08950 933 717 202

GAVÀ Riera de Sant Llorenç, 103 08850 936 624 954

GRANOLLERS Anníbal, 6 08400 938 706 134

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-I Ronda de la Torrassa, 99- 101 08903 934 315 155
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-II Lleida,25-35 08901 933 382 239
IGUALADA Pg. Mn. Jacint Verdaguer, 172 08700 938 034 785
MANRESA Bruc, 138-140 08240 938 720 333
MARTORELL Av. Mancomunitats Cornarcals, 9 08760 937 751 969
MATARÓ Camí del Mig, 36-40 08303 937 579 463
MOLLET DEL VALLÈS Pintor Mir, 75 08100 935 930 796
MONTCADA I REIXAC Pg. Jaume I, 1 08110 935 644 657
EL PRAT DE LLOBREGAT Girona, 72 08820 933 795 391
SABADELL Tres Creus, 57 08202 937 276 941
SANT BOI DE LLOBREGAT Eusebi Güell, 41-43 08830 936 406 745
SANT FELIU DE LLOBREGAT Rbla. Marquesa de Castellbel, 98 08980 936 660 999
SANTA COLOMA DE GRAMENET Rafael Casanova, 44 08921 934 662 567
TERRASSA Av. Abat Marcet, 366 08225 937 800 150
VIC PI. Lluís Companys, 3-5 08500 938 861 531
VILAFRANCA DEL PENEDÈS PI. del Penedès, 1 08720 938 901 373
VILANOVA I LA GELTRú Rbla. Principal, 86 08800 938 930 693

GIRONA
GIRONA Santa Eugènia, 40, baixos 17005 972 214 055
LA BISBAL D’EMPORDÀ Av. Enric Prat de la Riba, 25 17100 972 640 086
BLANES Girona, 12 A 17300 972 331 024
FIGUERES Tramuntana, 2 17600 972 500 365
OLOT Pg. Barcelona, s/n 17800 972 260 184
PUIGCERDÀ Av. de Lanós, 19 17520 972 140 816
RIPOLL Macià Bonaplata, 8 17500 972 700 168
SANT FELIU DE GUÍXOLS Major, 12 17220 972 320 144
SANTA COLOMA DE FARNERS Mn. Cinto Verdaguer, 27 17430 972 841 198
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LLEIDA
LLEIDA Av. Prat de la Riba, 3 25006 973 700 717
BALAGUER Mossèn Jacint Verdaguer, 6 25600 973 450 408
SEU D'URGELL Major, 11 25700 973 360 641
TÀRREGA Joan Maragall, 11 - 13 25300 973 501 473
TREMP Pg. Pare Manyanet, 21 25620 973 652 336

TARRAGONA
TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 236 011
MONTBLANC Miquel Alfonso, 16 43400 977 862 023
MÓRA D'EBRE Sant Antoni, 45 43740 977 400 040
REUS Av. Països Catalans, 36 43202 977 312 619
TORTOSA Av. Colón, 16-20 43500 977 500 466
VALLS PI. Torrent del Titit, s/n 43800 977 600 080
EL VENDRELL Camí Reial, 10 43700 977 667 220

ILLES BALEARS
PALMA (MALLORCA) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300
CALVIÀ (MALLORCA) Camí de Sa Porrassa, s/n (Magalluf) 07182 971 131 502
FELANITX (MALLORCA) Trenta-un de març, 14 07200 971 580 144
INCA (MALLORCA) Llorenç Maria Duran, 44 07300 971 500 146
LLUCMAJOR (MALLORCA) Bisbe Taxaquet, 10 07620 971 660 209
MANACOR (MALLORCA) Carrer Nou, 9 07500 971 550 583
EIVISSA (EIVISSA) Av. d'Espanya, 57 07800 971 301 156
MAÓ (MENORCA) Passeig Marítim, 49 07701 971 362 456
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Institut Nacional de la Seguretat Social
Serveis Centrals

Padre Damián, 4 - 28036 Madrid
Telèfon 915 688 300

Telèfon d’Informació:

900 16 65 65

www.seg-social.es
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