
LEGISLACIÓ

No obstant això, recentment s’han publicat normes
legals amb referències concretes a l’RS.
Una d’aquestes normes és el Reial decret 1594/94,
de 15 de juliol (BOE, de 8 i 9 de setembre de 1994),
que desenvolupa la Llei 10/1986, de 17 de març,
que regula la professió d’odontòleg, reconeix la de
protètic dental i crea la d’higienista dental.  Té caràc-
ter de bàsica, és a dir, que tot respectant llurs prin-
cipis ha de servir les comunitats autònomes per
desenvolupar-la particularment.
Aquest RD a l’article 3 diu:
“1.- Las Consultas Dentales estarán necesariamente
organizadas, gestionadas y atendidas directa y perso-
nalmente por un Odontólogo o un Estomatólogo”.
Si bé en altres comunitats autònomes s’han publicat
normes referents a clíniques dentals, podem referir-
nos a la de Catalunya, Ordre de 21/7/1994, regula-
dora del Registre de clíniques dentals, on diu: 
“El responsable sanitari haurà de ser un metge esto-
matòleg o un odontòleg”.
I, en fer la sol·licitud d’inscripció, caldrà presentar:
“Relació de la plantilla del personal que prestarà ser-
veis, desglossada per titulacions i amb menció
expressa de qui serà el responsable sanitari”.
Juntament amb aquesta normativa, hi ha també, amb
força de Llei, els Estatuts dels col·legis professionals
i el Codi deontològic.
Aquestes normes ens permeten ja poder establir, amb
caràcter general, l’existència d’uns requisits comuns:
1. Que a tota CD hi ha d’haver forçosament un RS.

2. Que solament poden ser RS els metges estomatò-
legs i els odontòlegs.
3. Que les competències de l’RS són les següents:
a) Organitzar les CD.
b) Gestionar les CD.
c) Atendre les CD directament i personalment.

RESPONSABILITAT DEL DENTISTA 

EN GENERAL

Com a principis bàsics, cal establir:
1. Tots els dentistes han de respondre davant el pacient
del tractament odontològic que li hagin efectuat.
2. Si el dentista és l’únic exercent de la CD, respondrà
en qualitat d’RS, ja que ostentarà aquest càrrec, enca-
ra que no se’l conegui o hagi estat designat com a tal.
3. Tots els dentistes, quan no siguin els únics exer-
cents de la CD, i encara que no figurin com a RS, res-
pondran de totes les anomalies o irregularitats que hi
hagi a la CD, sempre que això pugui representar un
perjudici per al pacient, i sempre que, coneixent-ho,
ho tolerin, sense denunciar-ho.  Dins d’aquest apartat,
tanmateix, podria distingir-se entre circumstàncies
que obligatòriament han de conèixer com a dentista,
i la resta que només haurien de conèixer com a RS.
En el primer cas, també en serien responsables; en el
segon, només si ho sabien i no ho denunciaven.
4. Per consegüent, es dedueix que per determinar les
responsabilitats, en qualsevol cas, serà precís distin-
gir entre:
a) Dentista que exerceix, a soles, en una CD, en sigui
o no el propietari i,
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El responsable 
sanitari a la 

clínica dental
En intentar un estudi sistemàtic de la figura de l’RS, cal tenir en
compte que els fets jurídics són susceptibles de situacions molt

diverses.  En el cas de l’RS, les situacions poden ser tan
diferents que és impossible esmentar-les totes.  Per tot això,
les consideracions següents són, només, un intent de resumir

conceptes generals.



b) Dentista que exerceix en una CD pròpia o d’altri,
en unió amb altres dentistes.

QUI ÉS EL RESPONSABLE SANITARI?

És responsable sanitari:
1. El dentista, que exerceix en una CD, titular o pro-
pietari, sempre que, expressament, no hagi estat
designat un altre dentista per al càrrec d’RS.
2. El dentista que, en qualsevol forma, hagi estat
designat de forma expressa per al càrrec d’RS.
3. Tots els dentistes, propietaris o accionistes d’una
mateixa CD, quan no s’hagi efectuat la designació
expressa, en un d’ells, del càrrec d’RS, llevat que
contràriament s’acreditin atribucions diferents de
competències entre ells, ja sigui de forma expressa o
tàcita, o pel mer costum.

DIFERÈNCIA ENTRE L’RS I LA RESTA 

DE DENTISTES D’UNA CD

La diferència fonamental entre l’RS i els altres den-
tistes d’una mateixa CD és que els primers tenen el
dret i el deure de conèixer-ho tot, o gairebé tot, de la
CD, mentre que els segons només han de conèixer
alguns aspectes, especialment tot allò relacionat
amb l’exercici de la professió.
En el cas d’exigir responsabilitats, qui no sigui RS
podrà al·legar “ignorància” sobre determinades cir-
cumstàncies, les quals no estigui obligat a conèixer,
mentre que l’RS difícilment podrà al·legar-la.
A tall d’exemple: l’RS ha de saber forçosament, si la CD
es desinfecta correctament, o si els dentistes que hi
exerceixen són titulats i col·legiats.  Els altres dentistes
no estarien obligats a conèixer aquestes circumstàncies.
La casuística podria ser molt extensa i variada.

RESPONSABILITAT DE L’RS

L’RS en una CD podria comparar-se al capità de
barco, atès que disposa de la màxima autoritat i és
qui li pertoca organitzar el seu funcionament, gestio-
nar-la, vigilar perquè es compleixin les normes legals,
estatutàries del Col·legi i deontològiques i prendre les
decisions oportunes.  Tanmateix, llurs decisions, lògi-
cament, hauran de ser ajustades a dret i, si escau,
n’haurà de respondre.
Tot això ho és amb independència de les responsabi-
litats que puguin afectar terceres persones.  L’RS res-
taria exempt de responsabilitat si pogués demostrar
que, malgrat la vigilància i haver fet tot el que podia,
li ha estat impossible evitar comportaments il·legals.
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En aquests casos, podrien plantejar-se acusacions
recíproques, inversions en la càrrega de la prova i
supòsits de responsabilitats solidàries.
Sense ànim de fer una relació exhaustiva, poden
classificar-se les responsabilitats de l’RS en els apar-
tats següents:
1. Responsabilitats civils
L’incompliment d’una norma administrativa, penal,
civil o de la praxi professional, poden derivar i produir
responsabilitats civils.  Per exemple: en una CD on no
hi hagi material adequat de reanimació de pacients,
o n’hi hagués en mal estat, constituiria una infracció,
sancionable, d’ordre administratiu, però si es produís
un accident i el malalt pel fet de no haver estat trac-
tat, morís, es produiria un delicte d’imprudència
temerària amb la consegüent responsabilitat civil.
Més d’un cop, per exemple, s’han produït responsa-
bilitats penals i civils per permetre als RS actes d’in-
trusisme.
2. Responsabilitat pel tractament professional
En principi, tots els professionals són exclusivament
els responsables del tractament efectuat al pacient.
El resultat d’un tractament, per bé que no sigui el
millor, no sempre és per culpa del dentista, però si ho
fos, podrien derivar-se responsabilitats civils i fins i
tot penals.
El resultat del tractament, de vegades, podria ser
conseqüència d’irregularitats de la CD.  (Per exem-
ple: defectes d’higiene que ocasionin una infecció o
contagi de la malaltia).  En aquest cas, la responsa-
biltiat afectaria també l’RS.
L’RS podrà ser el responsable del mal resultat del
tractament en casos molt diversos, com per exemple:
quan li consti, i ho permeti, que un professional exer-
ceixi sense tenir uns coneixements mínims (de vega-
des no n’hi ha prou de tenir el títol), sien generals, sia
d’una especialitat concreta, o afectat per una incapa-
citat física o psíquica, o violi qualsevulla de les nom-
broses normes de caràcter deontològic.
3. Responsabilitat de tipus administratiu
En aquest grup poden distingir-se dos tipus:
a) Administració de la pròpia CD, és a dir, allò que
significa “tenir cura, governar o regir” la CD.  Quan
no s’és el propietari de la CD i la funció d’administrar
la desenvolupa el propietari, si més no l’RS haurà de
tenir cura que la dita administració sigui correcta.  Si
algun dia, per posar un exemple, la CD fes fallida
fraudulenta, o estafés els pacients, l’RS en resultaria
responsable perquè la seva obligació era estar al

corrent de la comptabilitat.
b) Compliment de les obligacions exigides per l’Ad-
ministració pública.  Sens perjudici d’altres requisits
que puguin exigir altres normes de comunitats autò-
nomes, a Catalunya, per exemple, s’exigeix, entre
altres requisits, l’existència d’àrees determinades en
el local, uns mínims d’instrumentals, un registre de
pacients, un llibre de reclamacions, etc. Altres nor-
mes exigeixen la legalització dels aparells de raigs X,
la recollida d’escombraries, etc.  L’RS és el respon-
sable que s’acompleixin, sempre, aquests requisits.
4. Responsabilitat organitzativa
Tot i que puguin confondre’s organitzar amb admi-
nistrar, no es tracta del mateix concepte, per bé que
es poden entremesclar algunes accions.
Organitzar significa “donar (a quelcom) una estructu-
ra orgànica./Constituir (quelcom) de parts depen-
dents entre ells destinada cadascuna a acomplir una
funció especial./ Disposar i coordinar (un conjunt de
persones, de coses o de mitjans) per tal d’aconseguir
una finalitat determinada./ Posar ordre o més ordre a
la pròpia manera de viure, a les pròpies activitats,
etc”.  Organitzar una CD pot suposar des de disposar
el lloc dels mobles, fins a regular els horaris de visi-
ta, els torns dels professionals, els formats de la
documentació, etc.
5. Responsabilitats penals
En termes jurídics, la responsabilitat pot ser el resul-
tat d’un fet dolós o culpós.
L’acció dolosa es produeix quan una persona desitja
i duu a terme un acte delictiu, plenament conscient
d’això, i amb la intenció de produir un dany, o d’ob-
tenir un benefici il·legal.
Un dentista podria cometre delictes dolosos, per
exemple, quan conscientment extragués a una
pacient una peça dental, sense cap necessitat pel sol
fet de causar-li un mal, o quan enganyés el pacient
sobre suposats defectes de boca, amb la intenció de
realitzar-li un tractament més llarg i car, o quan per-
metés que a la CD hi exercís una persona sense títol.
L’acció culposa es produeix quan no és el desig
cometre un delicte, però es produeix el mateix resul-
tat delictiu.  Són els delictes o faltes per imprudèn-
cia, temerària o simple.  Es cometen aquests delictes
per negligències, és a dir, per falta de diligència, per
descuits, omissions o faltes d’aplicació.
Són molt nombroses les accions, sempre involuntà-
ries, que podrien produir aquests últims delictes.  A
tall d’exemple, extraure una peça dental per una
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altra, equivocar-se en el diagnòstic per no haver efec-
tuat les proves normals del cas, retardar un tracta-
ment sense preveure’n les conseqüències perjudi-
cials, produir una infecció per no haver desinfectat
com cal l’instrumental, etc.
Els delictes dolosos i culposos són castigats pel Codi
penal, tot i que amb penes diferents.
En tots aquests supòsits, sens perjudici de la respon-
sabilitat del dentista, autor directe del tractament,
l’RS pot ser coautor del delicte, quan en la seva
comissió hi hagi intervingut un factor determinant que
ell hauria d’haver controlat o conegut i impedit.
6. Responsabilitats deontològiques
L’RS hauria de ser una persona que complís les normes
ètiques del Codi deontològic de la professió, ja que és
qui ha de donar exemple, i exigir que es compleixi el
Codi deontològic.  Si bé aquest existeix, són infinits els
supòsits que poden produir-se a la pràctica.
L’RS, a tall d’exemple, ha de vetllar i exigir que regni
la cortesia i el respecte vers els pacients; que aquests
siguin informats correctament i en tot moment; que
hi hagi companyonia entre els professionals; un trac-
te correcte vers el personal de la CD; que no es reve-
lin els secrets professionals, etc.
7. Responsabilitats estatutàries dels col·legis profes-
sionals
L’RS, sens perjudici de la responsabilitat dels altres
dentistes de la CD té l’obligació d’exigir, també, i això
per manament legal, el compliment de les normes
estatutàries dels col·legis oficials, tot i que les obli-
gacions derivades d’aquestes normes no estiguin
contingudes en altres de rang diferent.
Per esmentar alguns exemples, l’RS ha d’impedir i
denunciar, si escau, al seu Col·legi, la publicitat o els
cartells prohibits. Ha d’impedir l’exercici de professio-
nals no col·legiats. Comunicar les altes i les baixes de
professionals. Comunicar l’existència de la CD al Col·legi.
Utilitzar la documentació col·legial, si escau, etc.

ATENDRE LES CLÍNIQUES DIRECTAMENT I

PERSONAL

La normativa esmentada exigeix que l’RS ha d’aten-
dre directament i personal la CD on ostenti l’esmen-
tat càrrec.
Aquesta norma, si bé és correcta, pot suscitar dubtes
interpretatius.  L’expressió atendre, sembla que obli-
ga l’RS a exercir necessàriament com a dentista.
Podria donar-se el cas, tanmateix, que un metge
estomatòleg o odontòleg que no desitgi o no pugui

exercir per qualsevol motiu estigui capacitat perfec-
tament per exercir el càrrec d’RS.
La intenció d’aquesta norma, a parer nostre, és que l’RS
ha d’estar present a la CD mentre s’hi estigui exercint.
Les possibles absències de la CD, malgrat això, s’han
de preveure i no constituirien infracció.  En aquests
casos, la responsabilitat es traslladaria a un altre pro-
fessional que hi romangui, o a qui hagi designat l’RS,
ja que això entra en les seves competències d’orga-
nització. Aquesta designació, sempre amb caràcter
transitori, hauria d’atorgar-se per escrit i amb l’ac-
ceptació expressa del designat.

L’RS I EL PROPIETARI DE LA CD

De tot el que s’ha exposat podrà deduir-se que al pro-
pietari de la CD –en el cas que no sigui un dentista-
poques, o gairebé cap competència o responsabilitat
li resten.  Efectivament això és així.  El propietari és
un empresari que, en definitiva, posa a disposició del
dentista unes instal·lacions amb les facultats ja defi-
nides.  Són moltes les consideracions que podrien
formular-se sobre aquesta qüestió, però no pensem
que sigui d’interès en aquest moment, ja que del que
hem dit fins ara se’n poden deduir conclusions.
Entre les consideracions a tractar figuraria, sens
dubte, allò referent a la relació contractual “empre-
sari-dentista” o “empresari-RS”, però això –repetim-
ens duria a considercions massa extenses. En el con-
tracte que s’hauria de firmar és on constarien les atri-
bucions de l’empresari, els drets i les obligacions
mútues, i també les possibles col·laboracions.   La
signatura d’aquest contracte és molt aconsellable, i
també ho és que s’inclogui una clàusula on les parts
acceptin expressament la normativa vigent i els Esta-
tuts dels col·legis respectius.

EPÍLEG

Podríem haver invocat uns altres preceptes legals i
aprofundir molt més en qüestions estrictament jurí-
diques.  L’únic que s’ha pretès és plantejar, amb
paraules senzilles, el que entenem per responsable
sanitari a la clínica dental i intentar ajudar aquests a
exercir el delicat càrrec que ostenten.  Ells poden
contribuir, i molt, a continuar millorant la imatge dels
dentistes espanyols i de les clíniques dentals.

(article elaborat per l’assessor jurídic Antonio Gorrita
Torres, i publicat a la Revista COEC, núm. 68, maig-
abril 1996 i núm. 114, maig-juny 2004)


