
Manual de Protocol Conveni Creu Roja 

L’acord entre Fundación Visión, Creu Roja i el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes 

de Catalunya (COOOC) que permetrà oferir tractament i revisió visual a aquelles 

persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.  

El procediment per tal d’oferir aquest servei és:  

1. Les òptiques interessades han d’apuntar-se enviant un correu electrònic a 

gestio.fundacion@coooc.cat, incloent les dades de l’establiment i el nom del 

seu responsable. 

2. El Col·legi enviarà a Creu Roja i a la Fundación Privada Visión el llistat de les 

òptiques adherides al conveni amb el nom de l’establiment, ubicació per 

municipis, nom del responsable de l’òptica, telèfon de contacte i correu 

electrònic de la persona referent. Aquesta llista s’actualitzarà setmanalment per 

tal d’incloure les altes i les baixes.    

3. Creu Roja informarà a les seves seus de cada municipi les òptiques de la localitat 

que s’han adherit al projecte i, així, establir a tots els municipis el mateix circuit 

de derivació. 

4. Creu Roja valorarà si el sol·licitant compleix els requisits necessaris per optar a 

l’ajuda a través del Punt de Suport a les Famílies mitjançant l’Instrument de 

Valoració Social comú a tot el territori català. Es poden apuntar les persones 

usuàries de Creu Roja amb escassos recursos econòmics.  

5. L’assistent social de Creu Roja trucarà al centre sanitari d’òptica que la persona 

sol·licitant de prestació triï per reservar el dia i l’hora per oferir el servei. 

Alhora, la Creu Roja trametrà el Full de Derivació, escanejat i amb les 

signatures del tècnic de Creu Roja i de l’usuari, a l’adreça de correu electrònic 

de l’òptica i es confirmarà telefònicament la seva recepció.  

6. L’òptica valorarà el cost previst i complimentarà i enviarà el formulari de 

sol·licitud a la Fundación Visión. L’òptica facilitarà el tractament directament –

sense necessitat de cap altre tràmit- sempre que aquest estigui comprès dins dels 

paràmetres econòmics establerts. Els imports màxims d’ajut econòmic són:  

Serveis professionals................................................................ 5,00 €  

(només en cas de derivació a l’oftalmòleg) 

 

Muntures i monofocals............................................................ 35,00 € + IVA 

 

Muntures + Bifocals ............................................................... 70,00 € + IVA 

 

Muntures + Progressius ......................................................... 70,00 € + IVA 

 

Adaptació Lents de Contacte ................................................ 50,00 € + IVA 



7. En el cas que la despesa prevista del tractament superi els imports màxims –que 

consten al punt 6-, l’òptica haurà d’enviar a la Fundación i/o adreça electrònica 

creada a tal efecte, el formulari de sol·licitud per tal d’obtenir la seva validació.  

 

8. Una vegada aprovat l’expedient, l’establiment trucarà de nou al pacient per 

facilitar-li el tractament.  

 

9.  La Fundación Visión efectuarà íntegrament el pagament en un termini màxim 

de 30 dies al Col·legiat –o establiment sanitari d’òptica- mitjançant una 

transferència bancària al compte corrent que s’indiqui a la factura que emeti el 

Col·legiat o establiment sanitari d’òptica.  


