
 

 

 

A TOTES LES ENTITATS 
 

 

 
- ACORD AMB MAPFRE PER FER RECONEIXEMENTS MÈDICS. 
 

 
En resposta a les demandes rebudes, davant la dificultat dels clubs de trobar centres 
mèdics i metges que efectuïn la revisió mèdica necessària per poder signar la sol·licitud 
de llicència, la Federació Catalana de Basquetbol ha arribat a un acord amb la companyia 
MAPFRE-SEGUROS GENERALES, S.A., mitjançant el qual l’esmentada companyia 
ofereix a tots els nostres federats la realització de reconeixements mèdics a preus molt 
ajustats. 
 
En funció de les proves a efectuar, MAPFRE ofereix 3 tipus de reconeixements mèdics: 
Bàsic, Mig i Avançat, però la realització de qualsevol d’ells garanteix la signatura de la 
sol·licitud de llicència per part del metge.  
 
A continuació trobareu detallades les proves que inclou cadascun dels tipus de 
reconeixements oferts i els centres concertats. 
 
 

Barcelona, 5 de setembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
Signat l’original: Josep M. Alberich 
Gerent 
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MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A. 

OFERTA DE RECONEIXEMENTS MÈDICS ESPORTIUS 
 

TIPUS COST 

 
Reconeixement mèdic esportiu- Nivell bàsic 
 

- Anamnesis 
- Història clínica 
- Exploració física completa (inclòs control visió i otoscopia) 
- Exploració cardio-respiratòria 
- Exploració podològica 
- Electrocardiograma de repòs 
- Informe mèdic: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves anteriors. 

Assessorament de pauta d’exercicis i entrenament. 

 
 
 
 
 
 
25,00 

 
Reconeixement mèdic esportiu- Nivell Mig 
 

- Anamnesis 
- Història clínica 
- Exploració física completa (inclòs control visió i otoscopia) 
- Exploració cardio-respiratòria 
- Exploració podològica 
- Electrocardiograma de repòs 
- Espirometria (prova per a l’estudi de la funció pulmonar) 
- Prova d’esforç indirecta: varia en funció de les característiques del pacient- 
- Informe mèdic: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves anteriors. 

Assessorament de pauta d’exercicis i entrenament. 

 
 
 
 
 
 
40,00 

 
Reconeixement mèdic esportiu- Nivell Avançat 
 

- Anamnesis 
- Història clínica 
- Exploració física completa (inclòs control visió i otoscopia) 
- Exploració cardio-respiratòria 
- Exploració podològica 
- Electrocardiograma de repòs 
- Espirometria (prova per a l’estudi de la funció pulmonar) 
- Cineantropometria estudi de la composició corporal, per a descartar problemes de salut com 

obesitat i mal nutrició.  
- Informe mèdic: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves anteriors. 

Assessorament de pauta d’exercicis i entrenament. 
- Determinació dels components del pes corporal de cada esportista i posterior valoració en 

relació amb els requeriments de l’activitat física que practica. 
- Planificació i control dels canvis de pes al llarg de la temporada, és a dir, des de la 

pretemporada fins a la competició. 
- Estudi del perfil de distribució del greix subcutània, mitjançant el mesurament dels plecs 

cutanis tantr en tronc com en extremitats. 
- Monitoratge del canvi morfològic i de composició corporal en els esportistes joves, durant el 

creixement, desenvolupament i maduració. 
- Valoració del perfil de desenvolupament muscular a nivell de diferents segments. 
- Descripció morfològica de l’esportista mitjançant l’anàlisis del somatipo: 

. Prova d’esforç: en tapís rodant o cicloergòmetre (bicicleta estàtica) segons els protocol i/o 
esporti practicat. 
Monitoratge cardíac durant tota la prova (electrocardiograma d’esforç) 
Estudis dels gasos respiratoris i paràmetres metab`lics. 
. Informe mèdic-esportiu: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves 
anteriors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85,00 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
CENTRES MÈDICS ON PODEU DIRIGIR-VOS PER CONCERTAR UN RECONEIXE-
MENT MÈDIC ESPORTIU: 
 
 
CENTRO MEDICO LENOX 
Rbla Catalunya, 66, 2. 

Barcelona 93 487 67 29 

POLICLÍNICA MAPFRE 
Verge de Montserrat, s/n 

Cornellà de Llobregat 93 475 27 72 

CLÍNICA MEDITRAUMA SALUT 
Esteve Tarrades, 32 

Granollers 93 879 52 47 

ITCO 
Carrasco i Formiguera, 8 

Manresa 93 874 10 00 

CLÍNICA MEDITRAUMA MATARÓ 
Biada, 119 

Mataró 93 798 41 62 

CLÍNICA MEDISALUD 
Pompeu Fabra, 5 

Mollet 93 579 54 62 

TRAUMA-SALUT 
Pl. Joan Oliu, 7 

Sabadell 93 727 80 90 

ICOT GIRONA 
Heroines Sta. Bàrbara, 6 

Girona 972 42 60 77 

CLÍNICA MONTSERRAT 
Bisbe Torres, 13 

Lleida 973 26 63 00 

C.M. VIDAL I BARRAQUER 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 4 
 

Tarragona 977 23 05 31 

 
 
 


