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RESOLUCIÓ
JUS/46/2010, de 13 de gener, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’ade-
quació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Gene-
ralitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oicial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya.

Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya del qual resulta que en dates 8 de maig de 2009, 20 
d’octubre de 2009 i 29 d’octubre de 2009 es va presentar el text dels Estatuts adaptats 
als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i 
dels col·legis professionals, aprovat en la Junta General Ordinària i Extraordinària 
del Col·legi de data 30 de març de 2009;

Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia, la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats 
a la legalitat per l’Ordre de 15 d’octubre de 1985 (DOGC núm. 649, de 14.2.1986) i 
l’Ordre de 21 de novembre de 1989 (DOGC núm. 1226, de 1.12.1989);

Atès que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;

Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, 
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits 
establerts;

D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi 
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva 
inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.

—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es 
publiqui al DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 13 de gener de 2010

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia

ANNEX

Estatuts del Col·legi Oicial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

TÍTOL I
Del Col·legi

CAPÍTOL I
Naturalesa jurídica
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Article 1
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb l’anagrama 

COEC, és una corporació de dret públic que es constitueix a l’empara de l’article 
36 de la Constitució espanyola, de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals i altres normes aplicables, amb 
estructura interna democràtica, independent de l’Administració, de la qual no 
forma part, sens perjudici de les relacions de dret públic que amb ella legalment 
li corresponen.

Article 2
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya té personalitat 

jurídica pròpia i plena capacitat per actuar el compliment de les seves finalitats. 
En conseqüència, i d’acord amb la legalitat vigent, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya pot adquirir, vendre, alienar, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar tota classe de béns i drets, subscriure contractes, obligar-se i 
exercir accions i interposar recursos en totes les vies i jurisdiccions per complir 
les seves finalitats.

Article 3
Les seves competències i activitats no han de limitar la defensa d’interessos 

corporatius, sinó que han de promocionar l’activitat professional i el benestar dels 
seus col·legiats i col·legiades.

CAPÍTOL II
Relacions amb l’Administració i amb el Consell de Col·legis d’Espanya

Article 4
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya es relacionarà amb 

l’Administració autonòmica a través del Departament de Generalitat de Catalunya 
competent en aquesta matèria.

Article 5
Tanmateix, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya podrà 

relacionar-se amb l’organització col·legial dels dentistes d’Espanya, mitjançant el 
Consell General de Col·legis d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Espanya, en la forma 
que legalment i reglamentària s’estableixi.

CAPÍTOL III
Àmbit territorial

Article 6
L’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

és el de la comunitat autònoma de Catalunya, i té la seu central a Barcelona, a la 
Travessera de Gràcia, 93-95.

CAPÍTOL IV
Finalitats

Article 7
Són finalitats essencials i fonamentals del Col·legi:
1. Ordenar, en l’àmbit de la seva competència funcional i territorial, i d’acord amb 

el que estableixen les lleis, l’exercici de la professió de dentista en totes les formes 
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i la representació exclusiva d’aquesta professió, així com la defensa dels interessos 
professionals dels col·legiats i col·legiades, tot això sens perjudici de les competèn-
cies de les Administracions públiques per raó de la relació funcionarial, ni de les 
organitzacions sindicals i patronals en l’àmbit específic de les seves funcions.

2. Promoure, salvaguardar i fer observar els principis deontològics i ètics de la 
professió, i de la seva dignitat i prestigi, vetllant perquè l’actuació dels seus col·legiats 
i col·legiades respongui als interessos i necessitats de la societat.

3. Promoure i fomentar el progrés de l’Odontologia i Estomatologia, el desen-
volupament científic i tècnic de la professió, així com la solidaritat professional i 
el servei de la professió a la societat.

4. Col·laborar amb els poders públics i les institucions privades i associacions 
vinculades amb l’exercici de la professió, en la consecució dels drets individuals 
i col·lectius.

Article 8
El compliment d’aquestes finalitats s’ha de dur a terme en l’àmbit estrictament 

professional, i, per tant, s’han d’excloure aquelles activitats que la Constitució atri-
bueix de manera específica als partits polítics, sindicats i altres associacions.

CAPÍTOL V
Funcions

Article 9
Per complir aquestes finalitats, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 

de Catalunya ha d’exercir les funcions següents:
1. Facilitar als seus col·legiats i col·legiades l’exercici de la professió.
2. Prendre les mesures necessàries per possibilitar l’exercici professional no 

permanent, d’acord amb la normativa de la Unió Europea i de la resta de lleis.
3. Tenir la representació i la defensa de la professió i dels col·legiats i col·legiades 

davant l’Administració, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars 
amb la legitimació per ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos pro-
fessionals, en la defensa dels seus drets i honoraris produïts com a conseqüència 
del seu treball, així com exercir el dret de petició d’acord amb la llei.

4. Participar en els consells o organismes consultius de les diferents adminis-
tracions públiques en matèria de la seva competència professional, sempre que 
les normes reguladores ho permetin, així com estar representat en els òrgans de 
participació social existents.

5. Participar, quan hi sigui requerit per l’òrgan administratiu competent, en l’ela-
boració dels plans d’estudi, i informar les normes d’organització dels centres docents 
corresponents a la professió, mantenint-hi contacte, així com preparant la informació 
necessària per facilitar l’accés a la vida professional de nous professionals.

6. Estar representat davant els consells socials de les universitats, quan hi sigui 
designat per l’òrgan competent.

7. Facilitar als tribunals de justícia la relació dels col·legiats i col·legiades que 
siguin requerits per intervenir com a pèrits en assumptes judicials.

8. Dur a terme totes les altres funcions que li siguin encomanades per l’Admi-
nistració, i col·laborar-hi, mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, 
l’elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les finalitats que li 
siguin demanades o acordi formular per iniciativa pròpia.

9. Ordenar, en l’àmbit de la seva competència, i d’acord amb allò que preveuen 
les lleis, l’activitat professional dels col·legiats i col·legiades, vetllant pel compli-
ment de les normes deontològiques i de l’ètica i dignitat professionals i pel degut 
respecte als drets dels particulars, i exercir, si escau, la facultat disciplinària en 
l’ordre professional i col·legial.
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10. Elaborar estudis econòmics a l’objecte de facilitar informació en matèria 
d’honoraris professionals, respectant el règim de lliure competència i assessorar en 
la gestió del cobrament dels honoraris professionals dels col·legiats i col·legiades.

11. Realitzar els reconeixements de signatura, informes, dictàmens, valoracions, 
peritatges i altres treballs realitzats pels dentistes en l’exercici de la seva professió, 
així com editar i distribuir impresos dels certificats oficials que per a aquesta funció 
aprovin els òrgans de govern.

12. Intervenir, per la via de la conciliació o arbitratge, en els conflictes que, per 
motius professionals, sorgeixin entre els col·legiats i col·legiades i, entre aquests i ter-
cers i, en general, procurar l’harmonia, la col·laboració i la solidaritat entre ells.

13. Resoldre, per laude, a instància de les parts interessades, les divergències 
que puguin sorgir sobre el compliment de les obligacions dimanants de les tasques 
realitzades pels col·legiats i col·legiades en l’exercici de la professió.

14. Vetllar pels drets i el compliment dels deures i obligacions dels col·legiats i 
col·legiades i perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial 
o d’altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant, si 
escau, les mesures i accions que estableix l’ordenament jurídic i denunciant aquestes, 
si escau, davant l’Administració i àdhuc davant els tribunals de justícia.

15. Mantenir un servei d’informació actiu i eficaç sobre els llocs de treball que desenvo-
lupen els dentistes, amb l’objectiu d’aconseguir més eficàcia en l’exercici professional.

16. Informar dels projectes de llei i disposició d’un altre rang que afectin el Col-
legi o facin referència a les condicions generals de l’exercici professional, inclosos 
la titulació requerida, les incompatibilitats i els honoraris.

17. Informar en els procediments judicials o administratius on es discuteixin 
honoraris professionals.

18. Garantir una organització col·legial eficaç, promovent la descentralització 
administrativa i el funcionament de seccions especialitzades, fomentant les activitats 
i serveis comuns d’interès col·legial i professional en els ordres formatiu, cultural, 
administratiu, assistencial i de previsió. A aquest efecte, es pot establir la col·laboració 
amb altres col·legis professionals i entitats legalment constituïdes.

19. Administrar l’economia col·legial, repartint de manera equitativa les càr-
regues mitjançant la fixació de les quotes d’aportació necessàries, recaptant-les, 
custodiant-les i distribuint-les segons el pressupost i les necessitats i portant una 
comptabilitat amb claredat i rigor.

20. Promoure i facilitar formació continuada als col·legiats i col·legiades que 
permeti garantir la seva competència professional, des d’organitzar i convocar 
cursos, a seminaris i altres actes adequats a la finalitat esmentada.

21. Promoure les relacions entre els dentistes catalans i d’altres comunitats 
autònomes i estats, així com exercir la representació del col·lectiu professional que 
viu a Catalunya.

22. Complir i fer complir als col·legiats i col·legiades les lleis generals i especials i 
els estatuts professionals i reglaments de règim interior, així com les normes i acords 
adoptats a través dels òrgans de govern en matèries de la seva competència.

23. Fomentar l’ús de la llengua catalana entre els col·legiats i col·legiades i en 
els àmbits institucionals i socials relacionats amb la professió.

24. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant les disposicions 
vigents i que beneficiïn els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades o 
de la professió.

CAPÍTOL VI
Emblema, bandera, patronatge i idioma

Article 10
L’emblema del Col·legi el forma la Creu de Malta, en color verd oliva. Sobre les 

tres aspes superiors, d’esquerra a dreta, hi ha inscrites les paraules “Labora pro 
salutem”. Sobre el fons groc hi ha dibuixat un àspid, entrellaçat a un instrument 
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plàstic. Han d’entrellaçar les aspes de la Creu, per fulles de coca a la manera de 
corona. Sobre l’emblema hi va l’anagrama COEC, inicials de les paraules Col·legi, 
Odontòlegs, Estomatòlegs, i Catalunya.

L’emblema col·legial és d’ús obligatori en tota la documentació oficial expedida 
pel Col·legi, i voluntari per als qui vulguin fer-lo servir en les receptes, les targetes, 
els rètols i els vestits professionals, i ha de preservar sempre el respecte i la consi-
deració deguts, i prèvia autorització del Col·legi.

Article 11
La bandera distintiva del Col·legi és de color verd oliva, i al mig, sobre un nimbe 

de ratlles de color groc, hi ha l’emblema esmentat a l’article anterior.

Article 12
L’organització col·legial dels dentistes es troba sota l’advocació patronal de 

Santa Apol·lònia. El Col·legi s’acull al seu patronat i en celebra la festivitat amb 
caràcter anual. La Junta de Govern organitza per aquest motiu els actes que creu 
convenients.

Article 13
L’idioma oficial és el català. El castellà també és llengua oficial.

TÍTOL II
De l’adquisició, denegació i pèrdua de la condició de col·legiat

CAPÍTOL I
Membres del Col·legi

Article 14
Dins l’àmbit territorial, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

agrupa els ciutadans espanyols i estrangers que exerceixen la professió de dentista i 
que acrediten, mitjançant les formes legalment establertes, estar en possessió dels 
títols oficials de llicenciat en odontologia, llicenciat metge especialista en estomatolo-
gia, o bé els títols oficials que s’homologuen a aquests segons la legislació vigent.

Article 15
Poden ser membres del Col·legi tots els espanyols i estrangers que acreditin, 

també de manera legal, estar en possessió d’un títol universitari superior, de caràcter 
oficial, expedit per una universitat estrangera, amb què les autoritats educatives 
espanyoles hagin establert un conveni de reciprocitat acadèmica amb els títols 
esmentats a l’article anterior, o bé que li sigui convalidat o homologat oficialment 
pel títol oficial de llicenciat en odontologia.

Per obtenir la col·legiació, a més de demostrar estar en possessió de les titulacions 
abans referides, aquesta s’ha de sol·licitar a la Junta de Govern, sia directament o a 
través de la junta provincial corresponent, i abonar la quota d’inscripció establerta 
en cada moment.

Article 16
Pel que fa a la col·legiació de professionals estrangers, aquests han d’acreditar, 

en especial, els requisits següents:
1. Certificat del país d’origen, expedit pel Col·legi, associació professional o la 

institució de la qual depenguin, o en el seu cas document substitutiu, acreditatiu 
d’haver complert correctament els seus deures socioprofessionals.

2. Acreditar, mitjançant la documentació oficial pertinent, que disposa de permís 
de treball i residència com a professional dentista.
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3. Acreditar haver superat les proves sobre qüestions odontostomatològiques, 
deontològiques o jurídiques que hagin establert les disposicions normatives de 
caràcter general o l’organització col·legial.

CAPÍTOL II
Obligatorietat de la col·legiació i assegurança de responsabilitat civil

Article 17
Per exercir la professió de dentista en l’àmbit territorial de Catalunya, cal col·legiar-

se al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, llevat dels supòsits 
que preveu la Llei, i sens perjudici del que disposa el capítol III del títol IV.

Article 18
A l’efecte de prevenir els danys eventuals i responsabilitats que puguin sorgir en 

l’exercici normal de la professió, els col·legiats i col·legiades han d’acreditar la subscripció 
de l’oportuna pòlissa de responsabilitat civil, individual o col·lectiva, que cobreixi els 
possibles riscos derivats de l’activitat facultativa en l’àmbit bucodental.

CAPÍTOL III
Col·legiació

Article 19
El tràmit de les sol·licituds de col·legiació segueix l’ordre següent:
1. Les sol·licituds d’incorporació al Col·legi s’han de formalitzar a la Secretaria 

del Col·legi, sia directament o a través de la junta provincial corresponent, mitjançant 
instància dirigida al president, juntament amb els documents acreditatius d’haver 
reunit els requisits establerts en el capítol II del present títol. Aquesta sol·licitud 
l’ha de resoldre la Junta de Govern amb la màxima celeritat i en el termini màxim 
de tres mesos des de la data de la sol·licitud o, si escau, des de la data que l’inte-
ressat va aportar els documents necessaris o va esmenar els defectes de la petició. 
Un cop acabat el termini, si no s’ha resolt la sol·licitud d’incorporació al Col·legi, 
s’entendrà com a estimada, en els terminis establerts a la Llei de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. El Col·legi ha d’emetre certificació acreditativa de la sol·licitud de col·legiació, 
sempre i quan li sigui requerit.

3. Contra les resolucions denegatòries de les sol·licituds d’incorporació, que 
hauran de ser comunicades al sol·licitant de manera degudament raonada, es pot 
interposar recurs de reposició davant la mateixa Junta de Govern, en el termini d’un 
mes de la data de comunicació de la denegació d’incorporació al Col·legi. Contra 
la resolució desestimatòria d’aquest recurs, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis establerts 
en el títol VIII dels presents Estatuts.

CAPÍTOL IV
Denegació, baixa i reincorporació

Article 20
La col·legiació es pot denegar en els supòsits següents:
1. Quan els documents presentats siguin insuficients o ofereixin dubtes sobre 

la seva autenticitat.
2. Quan el sol·licitant estigui sota condemna imposada pels tribunals de justícia 

que comporti una pena accessòria d’inhabilitació per exercir la professió.
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3. Quan hagi estat suspès en l’exercici de la professió per un altre Col·legi pro-
fessional, i no hagi obtingut la rehabilitació corresponent.

4. Quan es donin causes d’incapacitat i inhabilitació, com ara:
1. Les discapacitats físiques o psíquiques que, per la seva naturalesa o intensitat, 

no permetin el compliment de la funció professional característica.
2. La inhabilitació o suspensió expressa per a l’exercici de l’odontologia o esto-

matologia en virtut de resolució judicial o corporativa ferma.
Els esmentats impediments desapareixeran quan cessin les causes que les van 

motivar o s’hagi extingit la responsabilitat disciplinària d’acord amb els presents 
Estatuts.

Article 21
Es perd la condició de col·legiat o col·legiada en qualsevol de les circumstàncies 

següents:
1. A petició pròpia, sol·licitada per escrit i dirigida al president del Col·legi; 

aquesta petició no eximeix de les obligacions que l’interessat hagi contret amb el 
Col·legi anteriorment a la seva sol·licitud.

2. Quan es donin els impediments o causes d’inhabilitació a què fa referència 
l’article anterior.

3. Per pena d’inhabilitació per a l’exercici professional per sentència judicial 
ferma.

4. Per expulsió acordada en expedient disciplinari del Col·legi Oficial d’Odon-
tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

5. De la mateixa manera es pot perdre la condició de col·legiat o col·legiada 
per falta de pagament de la quota col·legial durant sis mesos o d’altres aportacions 
establertes pels òrgans de govern del Col·legi, previ requeriment del pagament per 
correu certificat, en què s’establirà una pròrroga de dos mesos.

Article 22
En tot cas, la pèrdua de la condició de col·legiat s’ha de comunicar a l’interes-

sat, moment a partir del qual té efecte. La pèrdua de la condició de col·legiat o 
col·legiada, per les causes exposades en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article anterior, 
s’ha d’informar a través de la Junta de Govern, la qual donarà els detalls que han 
motivat a fer això.

Article 23
Reincorporacions:
1. El dentista que, després de demanar la baixa en el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya, vulgui incorporar-s’hi de nou, ha de fer-ho d’acord 
amb el que disposa el capítol I del títol II d’aquests Estatuts.

2. Quan el motiu de la baixa sigui algun dels establerts a l’article 21.2, el sol·licitant 
ha d’acreditar la desaparició de la causa que va motivar la baixa.

3. Quan el motiu de la baixa sigui el que disposa l’article 21.3 i 21.4 d’aquests 
Estatuts, el sol·licitant ha d’acreditar el compliment de la pena o sanció que va 
motivar la seva baixa col·legial.

4. Quan el motiu de la baixa sigui el que disposa l’article 21.5 d’aquests Estatuts, el 
sol·licitant ha de satisfer prèviament el deute amb els interessos legals corresponents.

CAPÍTOL V
Classes de col·legiats i col·legiades

Article 24
Els col·legiats i col·legiades són:
1. Col·legiats i col·legiades numeraris exercents: aquells professionals col·legiats 

i col·legiades que exerceixen, de forma contínua o eventual, la professió de dentista.
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2. Col·legiats i col·legiades numeraris no exercents: els odontòlegs i metges 
estomatòlegs que volen pertànyer al Col·legi sense exercir la professió. Aquests 
gaudeixen dels mateixos drets i deures que els col·legiats i col·legiades exercents, 
llevat de l’exercici ordinari de la professió, i amb les especificacions que es fixin pel 
que fa a l’abonament de quotes i als drets polítics en el si dels òrgans col·legials.

3. Col·legiats i col·legiades de mèrit: aquells professionals majors de 70 anys d’edat 
i que superen els 35 anys de trajectòria col·legial com a professionals exercents. 
Els col·legiats i col·legiades de mèrit obtindran aquesta categoria prèvia sol·licitud 
a la Junta de Govern, la qual únicament podrà denegar-la motivadament en cas 
que el professional no compleixi els requisits esmentats o bé en els casos en què 
s’hagin produït reiterades faltes deontològiques al llarg de la vida professional. 
Els professionals inclosos en aquesta categoria estan exempts del pagament de les 
quotes col·legials.

4. Col·legiats i col·legiades d’honor: aquelles persones que han desenvolupat 
una tasca rellevant i meritòria en relació amb la professió o el dret. Aquesta cate-
goria és purament honorífica i l’ha d’acordar l’Assemblea General de col·legiats i 
col·legiades, a proposta de la Junta de Govern. Els membres de la Junta de Govern, 
mentre exerceixin el càrrec per al qual han estat elegits, no poden presentar-se, ni 
ser proposats, per a membres d’honor.

TÍTOL III
Dels drets, deures i prohibicions dels col·legiats i col·legiades

CAPÍTOL I
Drets

Article 25
Són drets dels col·legiats i col·legiades:
1. Exercir la professió de dentista.
2. Rebre l’ajuda, l’assessorament i la defensa per part del Col·legi, d’acord amb 

els mitjans de què aquest disposi i en els condicions que reglamentàriament es fixin, 
en totes les qüestions que es puguin donar amb motiu de l’exercici professional.

3. Presentar per a registre i visat documents relacionats amb la tasca professional.
4. Ser representat per la Junta de Govern del Col·legi, quan així ho demani, en 

les reclamacions de qualsevol tipus dimanants de l’exercici professional.
5. Utilitzar els serveis i els mitjans del Col·legi en les condicions que reglamen-

tàriament es fixin.
6. Participar, com a electors i com a elegibles, en totes les eleccions que es 

convoquin en l’àmbit col·legial i intervenir de forma activa en la vida del Col·legi; 
ser informat, informar i participar amb veu i vot a les Assemblees Generals del 
Col·legi.

7. Formar part de les comissions o seccions en els termes i condicions que 
s’estableixin per part dels òrgans de govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya.

8. Integrar-se en les institucions de previsió que s’estableixin, en les condicions 
que es fixin reglamentàriament.

9. Presentar a la Junta de Govern escrits amb peticions, queixes o suggeriments 
relatius a l’exercici professional o a la bona marxa del Col·legi.

10. Rebre, amb regularitat, informació sobre l’activitat col·legial i d’interès pro-
fessional mitjançant un butlletí informatiu i de circulars internes del Col·legi.

11. Obtenir la convocatòria de referèndum sobre qualsevol qüestió, així com la 
convocatòria i inclusió de punts en l’ordre del dia d’un òrgan de govern col·legiat, 
en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

12. Examinar els arxius i registres que reflecteixin l’activitat col·legial de la 
forma que reglamentàriament s’estableixi.
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13. Expressar lliurement, sense censura prèvia i sota la seva exclusiva responsa-
bilitat, l’opinió sobre qualsevol aspecte professional o de l’activitat col·legial.

14. Guardar el secret professional pel que fa a les dades i informació concernents 
a l’exercici professional.

CAPÍTOL II
Deures

Article 26
Són deures dels col·legiats i col·legiades, encara que la professió s’exerceixi a 

través d’una societat professional:
1. Exercir la professió des del punt de vista ètic i, en particular, respectar les 

normes deontològiques establertes en els Estatuts i les que puguin acordar els 
òrgans de govern col·legials.

2. Complir les normes que regeixen la vida col·legial, així com els acords adoptats 
pels òrgans de govern del Col·legi, sens perjudici dels recursos oportuns.

3. Presentar al Col·legi declaracions professionals, contractes i altres documents 
que li siguin requerits, d’acord amb les disposicions estatutàries i reglamentàries.

4. Comunicar al Col·legi, en un termini de trenta dies, els canvis de residència 
o domicili professional, i també per a les societats professionals qualsevol canvi de 
denominació social o aspecte rellevant.

5. Abonar, quan siguin lliurades, les quotes i les aportacions establertes pels 
òrgans de govern del Col·legi.

6. Participar activament en la vida col·legial, assistint a les assemblees generals 
i a les comissions o seccions a què sigui convocat.

7. Desenvolupar amb diligència i eficàcia els càrrecs per als quals ha estat elegit, 
i complir els encàrrecs que els òrgans de govern puguin encomanar-li.

8. Respectar els drets professionals o col·legials d’altres col·legiats i col-
legiades.

9. Cooperar amb l’Assemblea General i amb la Junta de Govern, prestant de-
claració i facilitant informació en els temes d’interès col·legial en què pugui ser 
requerit, sens perjudici del secret professional.

10. Comunicar als òrgans de govern del Col·legi tots els fets que puguin aportar 
algun interès a la professió, tant de caire particular, com els que puguin ser consi-
derats de caire col·lectiu.

11. Estar en possessió del carnet d’identitat professional.
12. Guardar escrupolosament el secret professional.

CAPÍTOL III
Prohibicions

Article 27
Es prohibeix a tots els col·legiats i col·legiades, encara que exerceixin la professió 

a través d’una societat professional:
1. Oferir l’eficàcia garantida de procediments curatius o de mitjans personals 

que no hagin rebut la confirmació d’entitats científiques o professionals de prestigi 
reconegut.

2. Emprar mitjans o procediments no controlats, i/o contrastats científicament 
per al tractament dels pacients.

3. Dissimular o fingir l’aplicació d’elements diagnòstics o terapèutics.
4. Fer manifestacions o divulgar notícies, en la forma que sigui, que donin a 

entendre coneixements, tècniques, resultats o qualitats especials dels quals es pugui 
deduir comparacions amb l’activitat professional d’altres col·legiats i col·legiades.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5550 – 21.1.2010 3247

Disposicions

5. Fer pràctiques dicotòmiques.
6. Emprar mètodes agressius i contraris a la bona fe i a l’ordre públic, a l’objecte 

de captar clientela.
7. Desviar pacients, des de consultes públiques, de la mena que siguin, cap a la 

seva consulta particular, o d’altri amb finalitats lucratives.
8. Tolerar o encobrir en qualsevol forma aquells qui, sense títol suficient, o sense 

títol homologat, o sense estar col·legiat, desenvolupen la professió de dentista.
9. Exercir la professió de dentista en qualsevol consultori, clínica o centre assis-

tencial del qual, en siguin els propietaris o no, tinguin coneixement de pràctiques 
il·lícites (contràries a la Llei, la normativa reglamentària o els Estatuts), per part 
d’altres persones, encara que s’efectuïn fora de la seva presència i en hores diferents 
de les del seu exercici professional.

10. Permetre l’ús d’instal·lacions professionals pròpies a persones que, tot i dis-
posar de títol suficient per exercir la professió de dentista, no es trobin incorporades 
a cap Col·legi, llevat dels companys foranis per atendre familiars desplaçats amb 
ells en situacions d’urgència.

11. Prestar el seu nom perquè figuri com a director facultatiu, responsable sanitari 
o assessor de dentista en consultori, clínica o centre assistencial que no dirigeixin 
i atenguin o assessorin personalment i directa, o que no s’ajustin a les lleis vigents 
i a aquests Estatuts, i s’hi violin les normes deontològiques.

12. Emprar fórmules, signes o llenguatges impropis de l’Odontologia i l’Esto-
matologia en les receptes, o utilitzar-ne que duguin impresos noms comercials, de 
cases productores i qualsevol altra indicació que serveixi d’anunci o publicitat.

13. Acceptar remuneracions o beneficis de cases comercials, laboratoris, protètics 
o altres professionals relacionats amb l’Odontologia i l’Estomatologia, en concepte 
de comissió, com a propagandista o com a proveïdor de clients, o per altres motius 
que no siguin de treballs d’assessorament científic encomanats específicament, 
acord amb les normes vigents.

14. Exercir la professió de dentista quan s’evidenciïn alteracions orgàniques o 
psíquiques o hàbits tòxics, que hagin estat confirmats mitjançant reconeixement 
mèdic, que els incapacitin per aquest exercici.

15. Anunciar o difondre prestacions o serveis de manera que s’infringeixi la 
legislació sobre publicitat vigent i les previsions d’aquests Estatuts, així com la 
normativa deontològica de la professió.

16. Fer manifestacions públiques, o a través de qualsevol mitjà de comunicació 
públic, que puguin significar un perill per a la salut bucal o estomatognàtica de la 
població o un desprestigi per a l’organització col·legial, els seus òrgans de govern 
o, en general, per a la professió de dentista.

17. Per últim, qualsevol altra activitat relacionada amb l’exercici professional que 
prohibeixi la legislació vigent o la normativa deontològica col·legial.

TÍTOL IV
Els principis bàsics reguladors de l’exercici professional

CAPÍTOL I
Funcions de la professió

Article 28
Sens perjudici d’allò que estableix la normativa vigent sobre l’exercici de la professió 

titulada de dentista, i en compliment del que preveu l’article 36 de la Constitució, el 
professional dentista està capacitat, amb caràcter exclusiu, per realitzar el conjunt 
d’activitats de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació relatives a les ano-
malies i les malalties de les dents, de la boca, de les estructures estomatognàtiques 
i annexes, en els individus, tant de forma aïllada com comunitària.
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Article 29
Tanmateix està capacitat per prescriure els medicaments, així com la col·locació 

i posada en servei de les pròtesis i els productes sanitaris corresponents en l’àmbit 
de l’exercici professional. Els dentistes poden, a més, tractar qualsevol altra malaltia 
de la boca.

CAPÍTOL II
Modalitats de l’exercici de la professió

Article 30
La professió de dentista es pot exercir individualment, de forma liberal, o en relació 

laboral o d’una altra classe amb qualsevol empresa pública o privada mitjançant 
relació funcionarial. En qualsevol cas, l’exercici de la professió es basa en el respecte 
a la independència del criteri professional, sense límits il·legítims o arbitraris en el 
desenvolupament del treball i en el servei a la comunitat.

CAPÍTOL III
Societats professionals

Article 31
Els dentistes poden exercir la professió a través de societats professionals, un cop 

s’hagin constituït de conformitat amb el que estableix la Llei reguladora i estiguin 
degudament inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.

En tot cas, l’exercici de la professió de dentista a través d’una societat professi-
onal, o com a soci professional, no l’ha d’eximir de l’obligació de col·legiar-se que 
preveu l’article 17, ni es pot substituir per la inscripció de la societat professional a 
l’esmentat Registre col·legial.

CAPÍTOL IV
Registre de Societats Professionals

Article 32
Per tal d’inscriure les societats professionals legalment constituïdes, i de con-

formitat amb la normativa reguladora, el Col·legi disposa d’un Registre on s’han 
d’inscriure en la forma que legalment es determini les societats professionals, amb 
la finalitat d’incorporar-les al Registre, i que aquest pugui exercir sobre aquella les 
competències que li atorga l’ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats 
i col·legiades, d’acord amb el que disposa l’article 8 de la normativa reguladora de 
les societats professionals.

CAPÍTOL V
Normes i principis bàsics en el desenvolupament de la professió

Article 33
Les normes vigents del Codi deontològic aprovades per l’Assemblea General del 

Col·legi són de compliment obligatori en l’exercici de la professió, sens perjudici 
d’altres normes generals que contenen aquests Estatuts i la legislació vigent.

Article 34
Són d’observança obligatòria els preceptes següents:
1. El professional col·legiat és l’única persona autoritzada per realitzar intervenci-

ons corresponents a la professió a què fa referència l’article 28 d’aquests Estatuts.
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2. El personal auxiliar de la clínica dental únicament pot realitzar funcions 
auxiliars i/o complementàries, que mai seran les que poden ocasionar perjudici 
irreversible a l’estat de la boca o de les peces dentals del pacient, en relació amb 
l’estat previ a la intervenció. Aquestes funcions auxiliars han d’ésser realitzades 
sempre sota la responsabilitat d’un col·legiat.

3. La higiene ha de presidir tota l’actuació del professional. Tots els professionals 
han de vetllar per la salut dental del pacient i guiar les seves intervencions, en la 
mesura possible, cap a l’odontologia conservadora; s’han d’abstenir de realitzar 
actuacions innecessàries o perilloses i han d’informar adequadament el pacient, 
d’acord amb la legislació vigent i sempre que el mateix li ho demani o pugui ser 
beneficiós o convenient.

4. Tots els professionals han de prestar la màxima cautela i coneixements, tant 
en el diagnòstic, com en la prevenció, la prescripció i el tractament, i evitar les in-
tervencions per a les quals no es considerin capacitats o per a les quals no disposin 
dels mitjans i elements necessaris i adequats.

5. La claredat, la humanitat, la cortesia i la comprensió han d’ésser premisses 
bàsiques en el tracte als pacients.

6. El professional, en qualsevol forma o condició de la professió, no ha de menys-
cabar la seva independència ni la seva responsabilitat per cap factor extern, i ha de 
defensar el principi de llibertat de prescripció i de tractament, ja sigui rebutjant, ja 
sigui denunciant, si cal, tota mena de pressió, dels pacients, dels empresaris per als 
quals desenvolupa la seva activitat professional o de qualsevol altra persona que 
pugui interferir en l’activitat.

Article 35
També són normes d’obligada observança, pel que fa als drets del pacient:
1. Tots els professionals tenen l’obligació d’acreditar al pacient que els ho de-

mani la seva condició de titulat col·legiat i la targeta d’identitat del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya o el títol de col·legiació.

2. Tots els pacients tenen dret a rebre del professional un pressupost detallat 
de l’import del tractament, amb especificacions concretes, i també de la forma de 
pagament que s’acordi. A demanda del pacient o del professional, s’ha de signar el 
contracte de prestació de serveis professionals corresponent per duplicat, en prova 
de conformitat.

3. Tots els pacients tenen dret a rebre la factura pels serveis prestats, així com el 
rebut de les quantitats abonades al professional.

4. Tots els professionals han de rectificar o esmenar, sense percepció d’honoraris 
addicionals, tots els treballs o tractaments realitzats per ells que, per error o per 
qualsevol altra causa que els sigui imputable, hagin resultat improcedents o defectu-
osos, llevat del supòsit de força major o de concurrència de causes mèdiques noves 
o d’aparició de factors imprevisibles aliens a la seva voluntat. En el supòsit de tenir 
dubtes seriosos sobre el resultat satisfactori d’un tractament, el professional ho ha 
de comunicar de manera immediata al pacient. Aquesta comunicació es realitzarà 
de forma fefaent.

5. Tots els professionals poden denegar l’assistència a un pacient i, per tant, ne-
gar-se a assumir la responsabilitat del seu tractament, llevat de casos d’urgència o 
d’impossibilitat d’acudir a un altre professional a la mateixa població. També, tots 
els professionals tindran dret a interrompre un tractament a un pacient quan això no 
li causi perjudici. En cas d’interrupció del tractament, el professional ha de reinte-
grar al pacient totes les quantitats avançades per actuacions encara no realitzades; 
podrà també reclamar el pagament dels tractaments ja fets, sempre que aquests 
siguin d’utilitat per al pacient o per al pla terapèutic de futur. En aquests casos, el 
professional ha de facilitar al client o al professional que prossegueixi el tractament 
interromput, tota la informació necessària per a l’èxit del tractament.
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TÍTOL V
De les clíniques i consultoris dentals

CAPÍTOL I
Normes bàsiques

Article 36
Són normes bàsiques:
1. L’exercici de la professió de dentista s’ha de portar a terme en centres deguda-

ment habilitats i autoritzats administrativament, anomenats consultoris, clíniques 
o altres noms similars.

2. A l’entrada del local o de l’edifici on radiqui la clínica o consultori dental hi ha 
d’haver un rètol on consti la denominació de “Clínica dental” o “Consultori dental” 
i el codi d’inscripció en el registre administratiu corresponent.

3. Aquests consultoris han de presentar les condicions mínimes que estableixin 
les disposicions legals i administratives vigents i, en especial, les contingudes a 
la reglamentació relativa al registre de clíniques dentals i normativa vigent en 
matèria d’higiene, seguretat, prevenció de riscos laborals en el treball i protecció 
de dades.

Article 37
Tots els professionals sanitaris que prestin serveis a les clíniques o consultoris 

dentals han d’estar en possessió del títol oficial que els habilita per a l’exercici pro-
fessional. Totes les clíniques o consultoris han d’exhibir, a disposició dels pacients 
que ho demanin, el títol acadèmic del professional (original o fotocòpia compulsada), 
el títol acreditatiu de la col·legiació, i el certificat d’acreditació de la clínica.

Article 38
El responsable sanitari, que ha de complir les funcions establertes en el Capítol 

II del present Títol, ha de ser un col·legiat o col·legiada en exercici.

Article 39
El dentista haurà de disposar dels materials, instrumental i instal·lacions neces-

saris per fer els ajustos, retocs i manteniment de les diferents pròtesis i aparells que 
col·loca a la boca.

A les clíniques i consultoris dentals no hi poden haver instal·lacions per a la 
fabricació de pròtesi dental, llevat que aquestes es trobin situades en habitacions 
especialment habilitades, situades en un local independent a la clínica o consultori 
dental, i que compleixin la normativa vigent en cada moment.

CAPÍTOL II
Responsable sanitari

Article 40
A tota clínica dental hi ha d’haver un responsable sanitari, que necessàriament ha 

de ser un professional col·legiat en el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya. Aquest assumirà i ostentarà la màxima responsabilitat del centre 
quant a:

1. La direcció, l’organització i la supervisió dels aspectes relacionats amb l’exercici 
professional de l’odontologia i/o estomatologia, tenint l’obligació de comunicar al 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya qualsevol tipus d’inci-
dència que afecti a la continuïtat dels tractaments iniciats o que van a iniciar-se a 
la clínica o consultori dental.

2. La informació sobre el diagnòstic i les diverses opcions de tractament, així com 
de la planificació i pressupost, que es realitzin a la clínica o consultori dental.
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3. La publicitat relacionada amb l’activitat sanitària que es realitzi en el centre 
o servei sanitari.

4. La correcta facturació, on es detalli el tipus de tractament realitzat i els serveis 
prestats.

5. L’absència de diagnòstics que suposin sobretractaments o no s’adeqüin a les 
necessitats reals del pacient.

6. L’estricte compliment de tota la normativa, legal i reglamentària, que regula 
el desenvolupament de l’activitat en els centres i serveis, així com de les normes 
ètiques i deontològiques de la professió de cada un dels professionals.

7. El control de l’adquisició, la reposició i el manteniment dels instruments i 
equipaments del consultori, el material fungible i els productes sanitaris necessaris 
per a la correcta prestació del servei.

8. La representació del consultori en les relacions amb el Col·legi Oficial d’Odon-
tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i totes les altres administracions que tinguin 
competència en la regulació i ordenació de l’activitat del consultori.

9. Totes les altres que pugui contenir la legislació vigent en cada moment.

Article 41
A més de l’exposat anteriorment, el responsable sanitari té l’obligació de:
1. Comunicar al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya totes 

les variacions i modificacions que tinguin lloc al consultori i que segons els Estatuts 
s’hagin d’inscriure o fer saber.

2. Realitzar tasques de mediació, en cas de conflicte, entre el propietari del 
consultori i els professionals contractats, perquè es respectin els drets d’aquests 
últims.

Article 42
Tota clínica o consultori dental ha de comunicar al Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya, el nomenament i/o substitució del responsable sanitari 
des del moment en què es produeixi.

CAPÍTOL III
Fitxer odontològic

Article 43
Tota clínica o consultori dental ha de tenir un fitxer o base de dades clínica dels 

pacients i els tractaments dispensats. En aquests fitxers hi han de constar, com a 
mínim, les dades següents: identificació del pacient, adreça, característiques i an-
tecedents mèdics especials, diagnòstic previ i pla de tractament, data de cada una 
de les visites, així com totes les altres dades i indicacions que siguin necessàries 
per a l’adequat control històric.

Article 44
La fitxa on es recull la història clínica s’ha de conservar i estar a disposició dels 

pacients durant un termini mínim de 20 anys després de la mort del pacient, o el 
que, si s’escau, estableixi la llei vigent en cada moment, amb les excepcions que 
recull la legislació autonòmica aplicable en matèria de drets d’informació de la 
salut i autonomia del pacient, els quals poden sol·licitar còpia d’aquests documents 
sense cap càrrec.

Article 45
En cas de traspàs de la clínica dental, els fitxers s’han d’entregar al nou titular, 

que els ha de mantenir i conservar en les mateixes condicions que el seu anteces-
sor, amb especial atenció a allò que disposa la legislació específica referent a la 
protecció de dades.
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Article 46
En cas de tancament definitiu de la clínica o consultori, el professional titular o 

els hereus han de conservar el fitxer en la forma i durant els terminis indicats en els 
articles anteriors, o bé entregar-lo al Col·legi per a la deguda custòdia.

Article 47
La creació, el manteniment, la transmissió i la supressió de fitxers o bases de 

dades en qualsevol suport, amb dades relatives a la salut dels pacients, han de 
respectar les prescripcions, les prohibicions i les mesures de seguretat establertes 
en la legislació especial.

CAPÍTOL IV
Obertura i trasllat de clíniques i consultoris dentals. Obligatorietat del Registre

Article 48
L’obertura o trasllat d’una clínica o consultori dental precisa de la inspecció 

prèvia i proposta d’autorització del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya, així com la inscripció en el Registre de Consultoris i Clíniques Dentals 
del Departament de Salut, que s’han de sol·licitar per escrit a la Junta de Govern 
del Col·legi, previ inici de l’activitat i donant compliment a totes les prescripcions 
establertes en els presents Estatuts, així com a la normativa administrativa vigent. 
A tota sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

1. Documentació acreditativa de la titularitat jurídica de la clínica o consultori 
dental.

2. Documentació acreditativa, si escau, de la representació del sol·licitant.
3. I tota aquella altra documentació que es trobi regulada en les disposicions 

normatives referents a l’obertura i registre de centres sanitaris.

CAPÍTOL V
Denominació de les clíniques i consultoris

Article 49
A més del nom i els cognoms, els professionals poden utilitzar en els rètols de 

l’establiment i a la resta de mitjans de publicitació del consultori (papereria comer-
cial, etc.) noms comercials i anagrames. Aquests noms han de guardar una relació 
amb l’activitat desenvolupada. La utilització dels noms comercials i anagrames 
requereix l’autorització prèvia de la Junta de Govern, que solament podrà denegar-ne 
la procedència en cas de desprestigi per a la institució i/o el col·lectiu professional, 
manca de la deguda seriositat, o considerar-se constitutiu de falta deontològica.

Article 50
Cap professional pot sol·licitar i utilitzar un nom ja registrat per designar la seva 

clínica dental, sens perjudici del que estableix la legislació especial relativa al registre 
de noms comercials i rètols d’establiments. Tanmateix, no es poden utilitzar noms 
de consultoris tancats fins transcorregut un any des de la inscripció del tancament, 
llevat d’autorització expressa del titular o dels hereus.

CAPÍTOL VI
Absències, traspàs i tancament de les clíniques i consultoris dentals

Article 51
Els col·legiats i col·legiades que tinguin al seu càrrec i responsabilitat una clínica 

o consultori dental, bé sigui com a propietaris o bé com a responsables sanitaris, 
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han d’informar de les absències que s’hagin de prolongar més de tres mesos, amb 
indicació de la data prevista d’incorporació. En cas d’absència del responsable 
sanitari, la clínica o consultori dental ha de romandre tancat, llevat que hi hagi una 
altra persona que assumeixi la responsabilitat sanitària del centre.

Article 52
En cas de traspàs del consultori o clínica dental, bé sigui a títol onerós o gratuït, 

per actes inter vivos o mortis causa, el cedent i/o el cessionari ha de comunicar al 
Col·legi les circumstàncies del traspàs, així com la resta de dades compreses en el 
Capítol anterior que hagin patit alguna variació.

Article 53
El cessament de l’activitat professional d’un col·legiat per mort, jubilació o qualsevol 

altra causa que impedeixi l’exercici i que no impliqui traspàs o successió, donarà lloc 
al tancament de la clínica o consultori. Aquesta circumstància s’ha de comunicar al 
Col·legi dins els 15 dies següents al cessament, per a la deguda constància i inscrip-
ció en el Registre de clíniques dentals. A instància del professional o, si escau, dels 
hereus, el Col·legi ha de col·laborar a resoldre els treballs pendents amb els pacients, 
així com facilitar les tasques de liquidació i tancament del consultori.

CAPÍTOL VII
Personal auxiliar i administratiu

Article 54
A instància del Col·legi, tots els professionals, i en qualsevol cas, els responsables 

sanitaris, tenen l’obligació de comunicar la llista de persones que col·laborin al seu 
consultori, amb expressió de la funció que hi desenvolupen, i també els canvis que 
s’hi produeixin. Li comunicarà també el nom del tècnic o el laboratori protètic a 
qui facin els encàrrecs.

Article 55
Per a un correcte exercici professional, la clínica o consultori dental ha de comptar 

amb l’assistència clínica i administrativa suficient per donar un servei correcte i 
eficaç als pacients.

Article 56
Als efectes de possibilitar un aprenentatge pràctic, els professionals poden au-

toritzar la presència d’altres professionals i/o estudiants d’odontologia matriculats 
en centres universitaris oficials, perquè observin el treball odontològic sobre els 
pacients. La presència i les tasques d’aquests professionals i/o estudiants en els 
consultoris i clíniques s’han de comunicar al Col·legi, el qual emetrà un certificat 
d’assistència i formació professional.

CAPÍTOL VIII
Inspecció de clíniques dentals

Article 57
Sens perjudici de la inspecció prèvia a l’obertura de qualsevol clínica dental, la 

Junta de Govern pot ordenar posteriors inspeccions de les clíniques quan existeixi 
constància o indicis d’incompliments de les normes que contenen els presents Es-
tatuts, de pràctiques que poden resultar perjudicials o que posin en perill la salut 
pública, o que es cometin faltes contra la deontologia professional. Les mateixes 
inspeccions es poden realitzar encara que el consultori o clínica no estigui registrat 
en el Col·legi, quan es tingui la certesa que s’hi estan prestant serveis d’odontologia 
o estomatologia.
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Article 58
La inspecció, per a la qual no és necessari avís previ, la faran les persones desig-

nades per la Junta de Govern, l’una actuant d’inspector i l’altra de secretari, assistits, 
si ho creuen oportú, per personal del Col·legi. Aquesta funció podrà delegar-se a 
membres de la Comissió que s’hagi pogut crear amb aquesta finalitat. En qualsevol 
cas, als professionals que portin a terme la inspecció tindran dret a percebre del 
Col·legi les dietes i les despeses que s’hagin originat per la seva actuació.

Article 59
Tots els professionals i els seus empleats o col·laboradors de la clínica han de 

guardar el màxim respecte als membres de la comissió inspectora, i facilitar-li tota 
la documentació que pogués ser requerida i el lliure accés a les dependències del 
centre.

Article 60
Del resultat de la inspecció, se n’estendrà una acta, en què, succintament, es de-

tallaran les circumstàncies i totes les anomalies que s’hagin pogut observar. L’acta 
haurà de ser signada per tots els assistents, i, si s’hi neguen, es farà constar així.

Article 61
A la vista de l’acta resultant de la inspecció, la Junta de Govern pot acordar 

d’imposar, si escau, les correccions de les deficiències detectades, o adoptar les 
mesures urgents per prevenir la salut dental de la població, o d’incoar un expedient 
informatiu, o bé, en el supòsit de resultar indicis d’infracció estatutària o deonto-
lògica, la incoació de l’expedient sancionador corresponent.

Article 62
Els professionals designats com a responsables sanitaris o, si escau, els que constin 

com a titulars del consultori, són, a tots els efectes, responsables de les faltes que es 
puguin cometre dins el centre, derivades de l’exercici professional o de l’incompliment 
de les obligacions, sens perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer els 
professionals i els empleats que hagin intervingut personalment en els fets.

TÍTOL VI
De la publicitat de la professió

Article 63
Es permet la publicitat dels professionals dentistes, a títol individual o associatiu, 

sempre que se’n respectin els límits i les prohibicions establerts a la Llei de compe-
tència deslleial, a la Llei general de publicitat, en els presents Estatuts, en el Codi 
deontològic i en totes aquelles altres normes generals que puguin resultar aplicables. 
En qualsevol cas, la publicitat dels professionals o de les seves activitats ha de ser 
veraç, objectiva i decorosa amb la professió, tant pel seu contingut, com pels mitjans 
emprats, així com prestar la màxima informació als consumidors i usuaris sobre la 
naturalesa dels serveis oferts, evitant qualsevol confusió o engany o omissió.

Article 64
En especial, queda absolutament prohibida la publicitat següent:
a) La publicitat que ofereixi tractaments amb eficàcia garantida mitjançant 

procediments curatius no contrastats científicament.
b) La publicitat de serveis facultatius que indueixi o pugui induir a error, confusió 

o engany en els usuaris i/o pacients.
c) La publicitat deslleial vers altres professionals i/o empreses, que pugui provocar 

descrèdit, confusió o comparació.
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TÍTOL VII
Dels òrgans de govern, normes de constitució, funcionament i competències

CAPÍTOL I
Òrgans de representació

Article 65
Els òrgans estatutaris de representació, desenvolupament normatiu, control, govern 

i administració del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya són:
1. Assemblea General.
2. Junta de Govern (en Ple i en Comissió Permanent).
3. Juntes provincials de Girona, Lleida i Tarragona.

CAPÍTOL II
Assemblea General

Article 66
L’Assemblea General és l’òrgan de desenvolupament normatiu i de control de la 

gestió de la Junta de Govern. L’Assemblea General, com a òrgan suprem del Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, està constituïda per tots els 
col·legiats i col·legiades, i adoptarà els acords per mitjà del principi majoritari i en 
concordança amb els presents Estatuts. El valor dels vots dels col·legiats i col·legiades 
exercents serà el doble que el dels col·legiats i col·legiades no exercents.

Article 67
Les sessions de l’Assemblea General, que poden ser de caràcter ordinari i ex-

traordinari, s’han de convocar sempre amb una antelació mínima de quinze dies 
naturals respecte de la data de celebració, mitjançant la inserció al tauler d’anuncis 
del Col·legi, i publicació en els dos diaris de gran circulació a Catalunya. També 
s’ha de notificar als col·legiats i col·legiades mitjançant notificació escrita ordinària 
o telemàtica; la convocatòria ha d’incloure la data i l’hora de la reunió en primera i 
segona convocatòria, l’ordre del dia de l’Assemblea, i constatarà el dret dels col·legiats 
i col·legiades a consultar, a la seu col·legial, la documentació relativa als assumptes 
a tractar per l’Assemblea, des del dia següent de l’acord de convocatòria de la Junta 
de Govern fins al dia de la celebració de l’Assemblea General.

Article 68
L’Assemblea General, sigui ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament 

constituïda en primera convocatòria quan a l’hora fixada hi siguin presents almenys 
un 50 per cent dels col·legiats i col·legiades. En cas de no assolir-se aquest límit, la 
segona convocatòria quedarà fixada una hora més tard que la primera convocatò-
ria, quedant vàlidament constituïda, qualsevol que sigui el nombre de col·legiats i 
col·legiades assistents.

SECCIÓ 1
Competències de l’Assemblea General

Article 69
Correspon a l’Assemblea General les funcions següents:
1. Aprovar i modificar els Estatuts del Col·legi.
2. Elegir els membres de l’òrgan de la Junta de Govern d’acord amb el que esta-

bleix el Títol VIII dels presents Estatuts, així com decidir-ne la destitució.
3. Aprovar la gestió realitzada per la Junta de Govern, el seu pressupost, els 

comptes anuals i les quotes col·legials ordinàries.
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4. Acordar la fusió, segregació o dissolució del Col·legi professional.
5. Aprovar i modificar el Reglament de règim intern.
6. Autoritzar la Junta de Govern per adquirir, alienar o gravar béns immobles, 

i establir fórmules de finançament col·legial no ordinàries.
7. Resoldre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els 

Estatuts o aquelles que no estiguin reservades a la Junta de Govern.
8. Aprovar i modificar les normes de deontologia professional quan no sigui compe-

tència del Consell de col·legis professionals autonòmics o quan aquest no existeixi.

SECCIÓ 2
De l’Assemblea General Ordinària

Article 70
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària durant el primer semestre 

de cada any, per tractar com a mínim, els temes següents:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe de Presidència.
3. Informe del secretari.
4. Aprovació dels comptes d’ingressos i despeses de l’exercici anterior, del 

pressupost de l’any en curs i de les quotes ordinàries.
5. Aprovació de la gestió de la Junta de Govern.
6. D’altres qüestions incloses en l’ordre del dia.

SECCIÓ 3
De l’Assemblea General Extraordinària

Article 71
L’Assemblea General es reuneix amb caràcter extraordinari:
1. Per iniciativa de la Junta de Govern.
2. A petició d’un nombre de col·legiats i col·legiades superior al 5 per cent, dirigida 

per escrit a la Junta de Govern, que ha d’incloure les qüestions a tractar.
3. Quan es presenti una moció de censura contra la Junta de Govern en ple o 

contra algun dels seus membres, aquesta petició ha d’estar subscrita, com a mínim, 
per un 20 per 100 del cens col·legial.

En els casos 2 i 3, la convocatòria de l’Assemblea Extraordinària es farà efectiva 
dins dels 45 dies següents de la petició dels col·legiats i col·legiades o de la presen-
tació de la moció.

Article 72
L’Assemblea General Extraordinària té competència específica en les matèries 

següents:
1. Aprovació i modificació dels Estatuts.
2. Autorització a la Junta de Govern per adquirir, alienar o gravar béns immobles, 

i establir fórmules de finançament col·legial no ordinàries.
3. Censura de la gestió de la Junta de Govern o d’algun dels seus membres, sempre 

que superi la censura, d’acord amb el que preveu l’article 70.5 dels presents Estatuts.
4. Aprovació o modificació de quotes col·legials extraordinàries.
5. D’altres qüestions incloses en l’ordre del dia.

SECCIÓ 4
Participació i representació en l’Assemblea General

Article 73
Tots els col·legiats i col·legiades tenen el dret i el deure d’assistir a l’Assemblea 

General amb veu i vot. Una vegada l’Assemblea General hagi quedat vàlidament 
constituïda, els acords són vinculants per a tots els col·legiats i col·legiades.
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Article 74
Tots els col·legiats i col·legiades poden delegar el seu vot en un altre professional 

col·legiat en la forma que es determini a la convocatòria de l’Assemblea. Aquesta 
delegació quedarà sense efecte en cas d’assistència personal del delegant.

Article 75
En cap cas, un sol col·legiat pot ostentar la representació simultània de més de 

25 col·legiats i col·legiades.

SECCIÓ 5
Funcionament de l’Assemblea General

Article 76
Les sessions de l’Assemblea General seran presidides pel president de la Junta 

de Govern, que és el moderador i el coordinador de les reunions, encarregat de 
concedir o retirar la paraula i ordenar els debats i les votacions.

Article 77
Actuarà com a secretari de l’Assemblea la persona que ho sigui de la Junta de 

Govern, el qual amb l’assistència d’un lletrat assessor, haurà d’estendre una acta 
de la reunió, amb el vistiplau del president. Totes les actes seran aprovades per 
l’Assemblea, mitjançant la signatura del president, el secretari i dos col·legiats i 
col·legiades assistents i elegits al final de la sessió, un dels quals haurà de ser, si 
escau, dels que hagin discrepat en les decisions preses.

Article 78
Els acords es prendran per majoria simple entre els vots emesos. No obstant això, 

caldrà una majoria de dos terços dels vots emesos quan es tracti de l’aprovació de 
canvis en els Estatuts o en la denominació del Col·legi. En els acords que tinguin 
per objecte la dissolució, la fusió o l’escissió caldrà el vot de la majoria absoluta 
dels col·legiats i col·legiades, meitat més un del cens col·legial.

Article 79
Per aprovar una moció de censura contra la Junta de Govern en ple o contra algun 

dels seus membres, caldrà una majoria de dos terços dels vots emesos i que aquesta 
superi el deu per cent del cens col·legial. Els membres de la Junta de Govern no 
podran participar en la votació.

Article 80
En les qüestions que se sotmetin a votació, aquesta es realitzarà a mà alçada. No 

obstant això, depenent de la concurrència de col·legiats i col·legiades a l’Assemblea 
General o per la naturalesa de les qüestions a tractar, el president podrà acordar 
que aquestes siguin secretes. En aquests casos s’articularà un sistema de paperetes 
i urnes que garanteixin el secret de vot.

CAPÍTOL III
Junta de Govern

SECCIÓ 1
Composició de la Junta de Govern

Article 81
El Ple de la Junta de Govern, que és l’òrgan executiu i representatiu del Col·legi, 

està constituït per un president, un vicepresident, un secretari, un vicesecretari, un 
tresorer, un comptador, sis vocals, a més dels presidents de cada una de les juntes 
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provincials. Aquests últims, per raó del seu càrrec, tenen la consideració de vicepre-
sidents del Col·legi en l’àmbit territorial corresponent. Els membres de la Junta de 
Govern s’elegeixen d’acord amb el procediment establert en els presents Estatuts, els 
components de la qual els formen persones d’ambdós sexes, afavorint així l’aplicació 
del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

Article 82
La Comissió Permanent la formen el president o vicepresident, el secretari o 

vicesecretari, el tresorer o comptador i els presidents de les juntes provincials de 
Girona, Tarragona i Lleida. Aquests poden delegar-ne la representació en qualsevol 
dels altres membres de la pròpia Junta Provincial.

Article 83
Els càrrecs orgànics desenvolupats no són remunerats, sens perjudici que en els 

pressupostos anuals es pugui acordar una partida per a les dietes i les despeses de 
representació que puguin acreditar-se per als membres de la Junta.

SECCIÓ 2
De l’execució dels acords i llibres d’actes

Article 84
Tant els acords de l’Assemblea General com de la Junta de Govern són execu-

tius, de forma immediata, llevat d’acord motivat en contrari d’una o altra, segons 
correspongui.

Article 85
En el Col·legi es portaran dos llibres d’actes degudament diligenciats, on es 

transcriuran separadament les corresponents a l’Assemblea General i al Ple de la 
Junta de Govern.

Les actes han de ser signades pel president o per qui, en la seva funció, hagi 
presidit la Junta, i pel secretari o qui hagi desenvolupat funcions com a tal.

Article 86
Els membres de la Junta de Govern són responsables dels acords presos, encara 

que no hagin estat presents en la reunió en què es van adoptar, llevat quan quedi 
constància expressa del seu vot en contra.

SECCIÓ 3
Competències

Article 87
Són competències del Ple de la Junta de Govern:
1. Ostentar la representació del Col·legi.
2. Executar els acords de l’Assemblea General.
3. Complir i fer complir els Estatuts i Reglaments del Col·legi, així com els acords.
4. Dirigir la gestió i l’administració del Col·legi per complir les seves finalitats.
5. Manifestar, en forma oficial i pública, l’opinió del Col·legi en els temes d’in-

terès professional.
6. Representar els interessos professionals davant els poders públics, així com 

vetllar pel prestigi de la professió i la defensa dels seus drets.
7. Presentar estudis, informes i dictàmens quan li siguin requerits, assessorant 

d’aquesta manera els òrgans estatals, els autonòmics o els municipals i a qualssevol 
entitats públiques o privades. A aquests efectes, la Junta de Govern podrà designar 
comissions de treball, o designar els col·legiats i col·legiades que cregui oportuns 
per preparar aquests estudis o informes.

8. Designar, quan sigui procedent legalment o reglamentàriament, els representants 
del Col·legi en els òrgans consultius de les diferents Administracions públiques.
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9. Acordar l’exercici d’accions i la interposició de recursos administratius i 
jurisdiccionals.

10. Sotmetre qualsevol assumpte d’interès general per al Col·legi a la deliberació 
i acord de la Junta General.

11. Regular els procediments de col·legiació, baixa, pagament de quotes i altres 
aportacions, tot això d’acord amb el que estableix el Capítol II d’aquests Estatuts.

12. Regular i exercir les facultats disciplinàries que li corresponguin a la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

13. Organitzar activitats i serveis de caràcter cultural, professional, assistencial 
i de previsió en benefici dels col·legiats i col·legiades.

14. Crear comissions obertes, per iniciativa pròpia o dels col·legiats i col·legiades, 
d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

15. Recaptar les quotes i les aportacions establertes, elaborar el pressupost anual, 
el balanç anual, executar el pressupost i organitzar i dirigir el funcionament dels 
serveis generals del Col·legi.

16. Informar als col·legiats i col·legiades de les activitats i acords del Col·legi i 
preparar la memòria anual de la seva gestió.

17. Nomenar i cessar el personal administratiu i de serveis del Col·legi.
18. Elaborar, periòdicament, un directori de col·legiats i col·legiades i difondre’l 

entre aquests i la resta de persones jurídiques a les quals els pugui interessar.
19. Resoldre, quan així sigui procedent, els recursos extraordinaris de revisió 

contra actes o acords de la Junta de Govern del Col·legi.
20. Dirimir els conflictes que puguin suscitar-se amb les juntes provincials del Col-

legi, portant l’acord pres a l’Assemblea General per a la seva resolució definitiva.
21. Acordar la convocatòria de sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea 

General, d’acord amb el que estableix la Secció III del Capítol II del present Títol.
22. Convocar l’elecció de càrrecs per a la Junta de Govern quan sigui procedent, 

segons el que estableix el Capítol VII d’aquests Estatuts.
23. Eximir del pagament de quotes als col·legiats i col·legiades que es vegin 

afectats per llarga malaltia o una altra circumstància anàloga, per acord motivat i 
prèvia sol·licitud expressa de l’interessat.

24. Adquirir o alienar qualsevol classe de béns del Col·legi, llevat dels immobles, 
segons el pressupost vigent i aprovat per l’Assemblea General.

25. Delegar en cada un dels membres de la Junta o en Comissions específiques 
les competències que consideri oportunes en el marc d’allò que estableixen els 
presents Estatuts.

Article 88
És competència de la Comissió Permanent:
1. La preparació dels plenaris de la Junta de Govern;
2. La resolució d’assumptes de tràmit de caràcter urgent;
3. El seguiment en l’execució d’acords presos per l’Assemblea General o per la 

Junta de Govern; i
4. Qualssevol altres competències de la Junta de Govern que per la seva urgència 

demanin l’adopció d’un acord exprés.
En qualsevol cas, els acords que adopti la Comissió Permanent s’han de comu-

nicar al Ple de la Junta de Govern en la reunió següent que faci, el qual els haurà de 
ratificar, modificar o anul·lar l’acord adoptat.

SECCIÓ 4
Sessions

Article 89
La Junta de Govern en ple s’haurà de reunir els cops que sigui convocada pel 

president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç, si més no, dels seus components. 
En tot cas, es reunirà un mínim de nou vegades l’any.
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Les convocatòries s’hauran de comunicar amb una antelació no inferior a set 
dies, i indicaran l’ordre del dia. No es podran prendre acords sobre matèries que 
no s’hagin inclòs en l’ordre del dia.

En primera convocatòria, la Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda 
quan hi siguin presents com a mínim dos terços dels seus membres; en segona con-
vocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents amb un mínim de tres. Entre 
ambdues convocatòries hauran de transcórrer almenys trenta minuts. L’assistència a 
les sessions de la Junta de Govern es pot delegar per escrit a qualsevol altre membre. 
Les faltes d’assistència reiterades i no justificades a les sessions de Junta de Govern 
podran ser sancionades d’acord amb el que disposen els presents Estatuts.

El secretari, amb l’assistència d’un lletrat assessor designat per la Junta, haurà 
d’estendre una acta de les sessions, la qual haurà de ser aprovada per la Junta de 
Govern. Els acords es prendran per majoria simple. En cas d’empat, el vot del 
president serà diriment. Potestativament, el president de la Junta de Govern podrà 
invitar a les sessions, en qualitat d’assessors sense vot, les persones l’assistència de 
les quals consideri convenient.

Article 90
La Comissió Permanent s’ha de reunir amb caràcter ordinari cada 15 dies, o bé 

les vegades que sigui convocada pel president, a iniciativa pròpia o si més no de dos 
dels seus membres. A criteri del president podran ser convocats altres membres de 
la Junta i persones interessades o que puguin col·laborar en els temes a tractar. La 
convocatòria amb l’ordre del dia corresponent serà remesa per la Secretaria del Col-
legi, a tots els membres, amb una antelació mínima de 48 hores, exceptuant aquells 
casos d’extrema urgència, essent necessària per a la vàlida constitució l’assistència 
d’almenys tres dels seus membres. Els acords es prendran per majoria dels membres, 
i en cas d’empat, el president disposarà d’un vot qualificat.

SECCIÓ 5
Baixes de la Junta de Govern

Article 91
El motiu de baixa a la Junta de Govern pot ser per les causes següents:
1. Renúncia de l’interessat.
2. Expiració del termini per al qual va ser elegit.
3. Malaltia que l’incapaciti per exercir el càrrec.
4. Mort.
5. Trasllat de residència fora de l’àmbit territorial del Col·legi.
6. Aprovació per l’Assemblea General d’una moció de censura.
7. Resolució sancionadora ferma en expedient disciplinari.
8. Baixa com a col·legiat.
9. Tres faltes d’assistència consecutives no justificades o discontínues, igualment 

sense justificar, en les reunions de la Junta de Govern que se celebrin al llarg de la 
durada del mandat.

Article 92
En cas de quedar vacant el càrrec de president de la Junta de Govern per baixa 

definitiva, el càrrec l’ocuparà el vicepresident, fins a noves eleccions. Essent la 
vacant del secretari, la plaça la cobrirà el vicesecretari, fins a noves eleccions. En 
els casos que la vacant per baixa definitiva sigui qualsevol altre càrrec de la Junta 
de Govern o en altres supòsits no previstos, diferents als esmentats amb anterioritat, 
es designarà qui acordi la pròpia Junta.

Article 93
En cas de produir-se simultàniament, i en una mateixa legislatura, la baixa de-

finitiva de president i vicepresident, o més de la meitat dels membres de la Junta, 
caldrà procedir a convocar eleccions.
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SECCIÓ 6
Funcions i atribucions del president

Article 94
El president, que ostenta el tractament d’il·lustríssim, té les funcions i atribucions 

següents:
1. Convocar, obrir i aixecar les sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assem-

blea General i de la Junta de Govern, així com presidir-les i dirigir les deliberacions 
que hi tinguin lloc.

2. Convocar i presidir les eleccions de membres de la Junta de Govern.
3. Decidir, amb el vot de qualitat, els empats en les votacions.
4. Executar els acords que els òrgans col·legials adoptin en les respectives esferes 

d’atribucions.
5. Adoptar, en cas d’extrema urgència, les resolucions necessàries, comunicant 

de forma immediata a l’òrgan corresponent perquè ratifiqui, modifiqui o revoqui 
la primera sessió que se celebri.

6. Ostentar la representació legal i institucional del Col·legi i dels seus òrgans 
deliberants i gestionar els assumptes davant les autoritats i les entitats públiques o 
privades, sens perjudici que, en casos concrets, pugui també la Junta de Govern, 
en nom del Col·legi, encomanar aquestes funcions a alguns col·legiats i col·legiades 
o comissions constituïdes a aquest efecte.

7. Coordinar les actuacions dels membres de la Junta de Govern, sens perjudici 
de la seva competència i responsabilitat directa en la gestió.

8. Visar totes les certificacions que expedeixi el secretari.
9. Legitimar amb la signatura els llibres de comptabilitat i qualsevol altre de 

naturalesa oficial, sens perjudici de les legalitzacions establertes per la Llei.
10. Visar els informes i les comunicacions que oficialment es dirigeixin a través 

del Col·legi a les autoritats i a les entitats públiques o privades.
11. Autoritzar l’ingrés o retirada de fons dels comptes corrents o d’estalvi del 

Col·legi, unint la seva signatura a la del tresorer.
12. Atorgar poder a favor de procuradors dels tribunals i de lletrats en nom del 

Col·legi per a la representació preceptiva o potestativa davant qualsevol tribunal 
de justícia o òrgan administratiu, de qualsevol grau o jurisdicció, en totes aquelles 
accions, excepcions, recursos, inclòs el de cassació, i altres actuacions que s’hi 
hagin de dur a terme, en defensa tant del Col·legi com de la professió.

SECCIÓ 7
Funcions i atribucions del vicepresident

Article 95
El vicepresident substitueix el president en els casos d’absència, vacant o ma-

laltia i desenvolupa totes aquelles funcions que li encomani la Junta de Govern 
o li delegui el president, previ coneixement per part de la Junta de Govern de la 
referida delegació.

SECCIÓ 8
Funcions i atribucions del secretari i vicesecretari

Article 96
Correspon al secretari les funcions i atribucions següents:
1. Redactar, assistit per un lletrat assessor, les actes de les eleccions de membres 

de la Junta de Govern.
2. Redactar, assistit per un lletrat assessor, les actes de les sessions ordinàries i 

extraordinàries de l’Assemblea General i de la Junta de Govern.
3. Custodiar la documentació del Col·legi i els expedients dels col·legiats i col-

legiades.
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4. Expedir les certificacions d’ofici o a instància de part interessada, amb el 
vistiplau del president.

5. Expedir i tramitar comunicacions i documents, i donar-ne compte a la Junta 
de Govern i a l’òrgan competent a qui correspongui.

6. Exercir de cap de personal administratiu i de serveis necessari per realitzar les 
funcions col·legials, així com organitzar materialment els serveis administratius, 
la disposició de locals i material necessaris per al funcionament.

7. Dur el cens del Registre de Societats Professionals del Col·legi.
8. Redactar la memòria de gestió anual perquè sigui aprovada en l’Assemblea 

General.

Article 97
El vicesecretari de la Junta de Govern contribuirà amb el secretari en aquelles 

qüestions que li encomani i el substituirà en els casos d’absència, vacant o malaltia 
i desenvoluparà totes aquelles funcions que li encomani la Junta de Govern. A més, 
haurà de portar i mantenir actualitzats el cens col·legial i auxiliarà el secretari en 
la gestió del Registre de les Societats Professionals.

SECCIÓ 9
Funcions i atribucions del tresorer i del comptador

Article 98
Pertoca al tresorer:
1. Rebre i custodiar els fons que pertanyen al Col·legi, dels quals en serà res-

ponsable.
2. Signar rebuts, rebre cobraments i realitzar pagaments per ordre del president.
3. Donar compte a la Junta de Govern dels col·legiats i col·legiades que no estiguin 

al corrent de pagament, perquè se’ls reclami les quantitats que deuen o s’aprovi la 
tramitació de la baixa, d’acord amb el que estableixen els presents Estatuts.

4. Redactar el projecte de pressupost del Col·legi que ha de presentar la Junta de 
Govern perquè l’aprovi la Junta General.

5. Fer el balanç del pressupost de l’exercici anterior que haurà de presentar la 
Junta de Govern perquè l’aprovi l’Assemblea General.

6. Proposar a la Junta de Govern els projectes d’habilitació de crèdits i suplements, 
increments o decrements d’ingressos quan sigui necessari.

Article 99
Pertoca al comptador:
1. Portar els llibres de comptabilitat corresponents.
2. Verificar els arqueigs que la Junta de Govern cregui necessaris.
3. Per acord exprés de la Junta de Govern, obrir comptes corrents o d’estalvi, 

conjuntament amb el president i altres membres de la Junta de Govern, designats 
a l’efecte, a nom del Col·legi, i retirar-ne fons mitjançant la signatura de dos de les 
tres persones autoritzades.

4. Portar l’inventari detallat dels béns del Col·legi, dels quals en serà l’adminis-
trador.

SECCIÓ 10
Funcions i atribucions dels vocals

Article 100
Pertoca als vocals:
1. Desenvolupar totes les comeses que els siguin confiades a través de l’Assem-

blea General, la Junta de Govern o el president, previ coneixement de la Junta de 
Govern, així com desenvolupar i presidir les comissions creades amb l’autorització 
de la Junta de Govern, i d’acord amb el que estableixen els presents Estatuts.
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2. Col·laborar amb els titulars de la resta de càrrecs de la Junta de Govern i subs-
tituir-los en les seves absències, vacants o malaltia, d’acord amb el que estableixen 
els presents Estatuts.

SECCIÓ 11
Comissió Assessora de la Junta de Govern

Article 101
A iniciativa de la Junta de Govern es podrà crear una Comissió Assessora, que 

la formaran tres membres elegits pel Ple de la pròpia Junta de Govern.

Article 102
Per ser membre de la Comissió Assessora cal estar col·legiat com a exercent, 

amb una antiguitat mínima de dos anys, estar al corrent de totes les obligacions 
corporatives, no trobar-se afectat per prohibició, per incapacitat legal o estatutària 
i no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Article 103
La durada del mandat dels membres de la Comissió Assessora serà indefinit, 

malgrat que en qualsevol moment poden ser substituïts els seus càrrecs per acord 
del Ple de la Junta de Govern, sense necessitat de fonamentar-lo, o per decisió fo-
namentada del president. En qualsevol cas cessaran en el moment en què cessi la 
Junta de Govern que els va nomenar.

Article 104
Són funcions de la Comissió Assessora l’assessorament de la Junta de Govern en 

tots aquells aspectes que afectin de forma directa o indirecta el Col·legi, els col·legiats 
i col·legiades i la professió, emetre els informes i/o propostes corresponents, així 
com actuar amb caràcter delegat de la Junta de Govern, en totes aquelles tasques 
que li siguin encomanades.

Article 105
Els membres de la Comissió Assessora han d’assistir, sempre que siguin requerits, 

a les reunions del Ple de la Junta de Govern i de la Comissió Permanent amb veu 
però sense vot, però s’hauran d’absentar quan les deliberacions o votacions que 
s’hagin de produir així ho aconsellin, a parer del president.

CAPÍTOL IV
Juntes provincials de Lleida, Girona i Tarragona

Article 106
A les províncies de Lleida, Girona i Tarragona es constituiran juntes provincials 

de col·legiats i col·legiades, formades per un president, un vicepresident, un secretari, 
un tresorer i un nombre de vocals no inferior a 4 ni superior a un vocal per cada 
25 col·legiats i col·legiades adscrits a la Junta Provincial. Aquests càrrecs seran 
elegits per votació entre tots els col·legiats i col·legiades amb domicili professional 
principal a la província corresponent.

Article 107
El procés electoral de les juntes provincials se celebrarà el segon trimestre de 

l’any, que coincideixi amb l’elecció de membres de la Junta de Govern del Col·legi 
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, mitjançant la votació de les 
candidatures proposades per part dels col·legiats i col·legiades que pertanyen a la 
província respectiva.
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Article 108
Per regular el procés electoral a què fa referència l’article anterior, cada Junta 

Provincial determinarà el seu propi reglament, que requerirà, per a l’entrada en 
vigor, l’aprovació de la Junta de Govern del Col·legi.

SECCIÓ 1
Competències i obligacions de les juntes provincials

Article 109
Les juntes provincials tenen les competències següents:
1. Representar la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estoma-

tòlegs de Catalunya a la província respectiva.
2. Mantenir i vigilar, a la demarcació de la Junta, el compliment estricte d’aquests 

Estatuts i dels acords de la Junta de Govern.
3. Tramitar les altes i les baixes dels col·legiats i col·legiades de la demarcació i 

enviar a la seu del Col·legi –serveis administratius- els documents que calgui per 
resoldre en conseqüència.

4. Cobrar les quotes dels col·legiats i col·legiades amb domicili professional a 
la demarcació, per delegació del Col·legi; a aquest efecte, el Col·legi enviarà a les 
juntes provincials els rebuts corresponents, l’import dels quals hauran de retornar, 
una vegada deduïda la part corresponent per atendre el sosteniment i les despeses 
de la Junta, segons el pressupost aprovat.

Les juntes provincials podran realitzar la gestió del cobrament extrajudicial o 
judicial de les quotes que, amb caràcter eventual, no s’hagin satisfet en representació 
del Col·legi, i exercir les accions que cregui convenient.

5. Tramitar els impagats de les quotes que es produeixin, fent els requeriments 
oportuns si s’escau, a més de proposar a la Junta de Govern les baixes que es puguin 
produir per aquest motiu.

6. Prestar col·laboració i assessorament per al repartiment de la contribució que 
es realitzi cada any.

7. Distribuir els impresos oficials per a receptes i certificacions odontològiques, 
i qualsevol altre imprès o documentació que els sigui subministrat pel Col·legi, amb 
abonament previ.

8. Complir les finalitats de caire científic i cultural que els siguin encomanades 
per l’Assemblea General o es facin per iniciativa pròpia.

9. Evacuar els informes i consultes que els demani la Junta de Govern del Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

10. Totes aquelles altres competències que els poden ser delegades per part de la 
Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

Article 110
Als efectes de les anteriors previsions, les juntes provincials han de:
1. Redactar i donar fe de les actes de les sessions de la Junta.
2. Custodiar la documentació del Col·legi que figura a la Delegació.
3. Tenir cura, dins l’àmbit territorial, de les condicions de l’exercici professional 

i, en particular, evitar l’intrusisme, proposant a la Junta de Govern del Col·legi les 
mesures que calgui adoptar.

4. Portar una comptabilitat ordenada i informar i donar compte a la Junta de 
Govern de la seva gestió.

Article 111
En qualsevol cas, i per realitzar actes que excedeixin de la simple administració, 

com ara adquirir o alienar béns immobles o mobles d’extraordinari valor, contractar 
personal, contractar crèdits, així com tots aquells altres actes que puguin implicar 
una obligació pecuniària per al Col·legi, caldrà la prèvia autorització de la Junta de 
Govern, o segons els casos, de l’Assemblea General.
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SECCIÓ 2
Junta General de col·legiats i col·legiades pertanyents a la província

Article 112
Anualment, i dins del primer trimestre de l’any natural, se celebrarà una Assemblea 

General de tots els col·legiats i col·legiades de la província, en què la Junta Provincial 
donarà compte de la seva gestió, exposada en una memòria anual, i es debatran tots 
aquells assumptes que puguin interessar als col·legiats i col·legiades, en l’àmbit de 
les competències encomanades a la Junta. A falta de reglament específic, la Junta 
es regirà per les prescripcions establertes per a l’Assemblea General de col·legiats 
i col·legiades del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en la 
mesura que siguin aplicables.

SECCIÓ 3
Pertinença dels col·legiats i col·legiades a les juntes provincials

Article 113
La pertinença d’un col·legiat o col·legiada a una Junta Provincial quedarà deter-

minada per la ubicació del domicili professional. En cas de pluralitat de domicilis, 
s’ha d’atenir a aquell en què exerceixi la major part de la seva activitat professional, 
i en cas de dubtes, s’ha d’atenir al domicili en què el professional estigui donat d’alta 
a efectes fiscals.

Article 114
Quan un col·legiat o col·legiada traslladi la seva residència ha de demanar la baixa 

a la Junta Provincial a què pertany i demanar l’alta on li correspongui pel trasllat.

Article 115
El trasllat d’un col·legiat o col·legiada dins l’àmbit territorial del Col·legi no 

merita cap quota.
A partir del mes següent d’haver efectuat el trasllat, el col·legiat o col·legiada ha 

de satisfer les quotes a la nova demarcació d’acord amb les seves condicions.

TÍTOL VIII
De la participació dels col·legiats i col·legiades a la Junta de Govern i del règim 
electoral

CAPÍTOL I
Periodicitat i convocatòria

Article 116
Cada quatre anys, la Junta de Govern ha de convocar eleccions ordinàries per 

cobrir tots els càrrecs. La convocatòria d’eleccions ordinàries o extraordinàries es 
fa amb dos mesos, almenys, d’antelació a la data, i preveu la fórmula de desempat, 
especifica la durada dels mandats, conté el calendari del procés electoral, i especifica 
la composició de la Junta Electoral.

CAPÍTOL II
Membres electors, elegibles i tipus d’elecció

Article 117
Tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es 

trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió 
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dels drets col·legials, tenen dret a actuar com a electors i com a elegibles en l’elec-
ció democràtica de membres de la Junta de Govern i de les juntes provincials. Són 
condicions especials d’elegibilitat les següents:

1. President i vicepresident de la Junta de Govern: portar un mínim de 10 anys 
consecutius d’exercici professional i col·legiació;

2. La resta de càrrecs de la Junta de Govern (inclòs presidents de juntes provincials), 
excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació;

3. Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

Article 118
Els membres de la Junta de Govern corresponents són elegits per tots els col-

legiats i col·legiades a través de sufragi universal lliure, directe i secret, atribuint 
un vot igual a cada col·legiat.

El valor dels vots dels col·legiats i col·legiades exercents és el doble del dels que 
es troben sense exercici.

Article 119
Només s’admeten candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta 

de Govern, mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec 
concret aspira cada candidat i intentant en tot cas la participació equilibrada entre 
col·legiats i col·legiades.

Article 120
El mandat dels membres de la Junta de Govern no pot excedir de quatre anys, i 

l’exercici d’un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions 
que puguin produir-se, a un màxim de dotze anys consecutius.

CAPÍTOL III
Proclamació de candidatures

Article 121
La presentació de candidatures ha d’anar acompanyada de la proposta d’almenys 

50 col·legiats i col·legiades, dels quals no es poden computar la dels propis membres 
que integren la candidatura.

Article 122
La Junta Electoral examinarà les candidatures, i procedirà a la proclamació 

i comunicació als col·legiats i col·legiades, sempre que compleixin els requisits 
referits en els capítols anteriors. En cas que algun candidat no reuneixi aquests 
requisits queda exclòs de la candidatura. De la mateixa manera, si la dita exclusió 
afecta el president o el secretari o més de tres dels seus membres, la candidatura 
queda exclosa en la seva totalitat.

Article 123
En cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es proclamaran 

directament membres de la Junta de Govern sense necessitat d’eleccions.

Article 124
En cas de no presentar-se cap candidatura a les eleccions, la Junta de Govern ha 

de prorrogar el seu mandat fins a les noves eleccions, les quals s’hauran de convocar 
en el termini d’un any, quedant exempts de presentar-se novament aquells càrrecs 
amb prohibició, incompatibilitat o pèrdua de requisits legals. Si arribat el moment 
de les noves eleccions continua vacant la candidatura es comunicarà al Departament 
de Justícia, perquè procedeixi als efectes oportuns.
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CAPÍTOL IV
Llista d’electors

Article 125
Dintre dels cinc dies següents a la convocatòria, la Junta de Govern exposarà la llista 

d’electors a la Secretaria de la seu del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya, així com a les juntes provincials corresponents, perquè els col·legiats i 
col·legiades puguin consultar-la i formular les reclamacions que siguin procedents.

CAPÍTOL V
Junta Electoral

Article 126
La Junta Electoral la formen un president, un secretari i tres vocals nomenats per 

la Junta de Govern entre aquells membres de la pròpia Junta que no es presentin 
a la reelecció, o si escau, per col·legiats i col·legiades que hagin estat membres 
d’anteriors Juntes de Govern. Els presidents de les juntes provincials actuen com a 
delegats de la Junta Electoral a la demarcació respectiva.

El desenvolupament del càrrec a la Junta Electoral és obligatori per als designats, si 
bé la Junta de Govern pot dispensar-lo en cas de concórrer-hi una causa justificada.

Article 127
El dia de la votació, la Junta Electoral es constituirà en Mesa Electoral a la seu 

social del COEC, una hora abans de l’inici de les votacions. De la mateixa manera, 
es constituiran els delegats a les seus provincials respectives.

Article 128
Qualsevol incidència o reclamació que sorgeixi durant el procés electoral s’ha de 

dirigir a la Junta Electoral, la qual ho ha de resoldre al més aviat possible.

CAPÍTOL VI
Votació presencial

Article 129
Els col·legiats i col·legiades han de votar a la Mesa Electoral corresponent a l’òrgan 

territorial del Col·legi, on es trobin donats d’alta i utilitzant, si escau, les paperetes 
de les candidatures presentades, que estan a disposició dels electors. La votació 
es realitzarà entregant la papereta al president de la mesa o al delegat territorial 
corresponent, prèvia identificació del col·legiat, perquè aquell, en presència seva, la 
dipositi a l’urna; el secretari de la mesa indicarà a la llista de col·legiats i col·legiades 
aquells que vagin dipositant el vot.

Article 130
A les delegacions provincials actuaran de president i secretari els qui ho siguin 

alhora de la Junta Provincial corresponent.

CAPÍTOL VII
Delegació de vot

Article 131
Tots els col·legiats i col·legiades poden delegar el seu vot en un altre col·legiat 

en la forma que es determini a la convocatòria electoral. Aquesta delegació queda 
sense efecte en cas de vot presencial del delegant.
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Article 132
En cap cas, un sol col·legiat pot ostentar la representació alhora d’un nombre de 

col·legiats i col·legiades superior al que es determina a l’article 75.

CAPÍTOL VIII
Escrutini

Article 133
En finalitzar la votació, es realitzarà l’escrutini provisional dels vots emesos. 

Aquest escrutini és públic, del qual, el secretari de cada Mesa Electoral n’aixecarà 
una acta, on constin els vots obtinguts per cada una de les llistes, així com els vots 
nuls i els emesos en blanc.

Article 134
Després de la votació, es realitzarà l’escrutini públic dels vots i el president 

anunciarà els resultats, i proclamarà immediatament l’elecció de les candidatures 
que hagin obtingut més vots.

Article 135
El sistema d’escrutini és el següent:
1. Es comptabilitzen els vots obtinguts a través de les candidatures, i s’assignen 

un o dos vots, segons que es tracti de votants exercents o no exercents, a cada un 
dels que hi figurin.

2. La llista elegida és aquella que obté més vots.
3. En cas d’empat entre dues llistes, es proclama aquella en què resulti ser pre-

sident un col·legiat de més antiguitat.

CAPÍTOL IX
Presa de possessió

Article 136
En el termini màxim de cinc dies de la proclamació, o si escau, des de la resolució 

per part de la Junta Electoral de les possibles reclamacions que es puguin plantejar, 
es constitueix la Junta de Govern elegida, i prenen possessió dels seus càrrecs els 
membres electes.

Article 137
Una vegada feta la presa de possessió, la Junta de Govern remet certificat per 

conducte oficial al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a 
aquells altres organismes que siguin preceptius.

Article 138
El resultat electoral i la constitució de les noves Juntes es comunica també als 

col·legiats i col·legiades a través dels mitjans de comunicació col·legials.

CAPÍTOL XIII
Recursos

Article 139
Contra les resolucions definitives de tot el procés electoral, es pot interposar el 

recurs de reposició davant l’Assemblea General i tots aquells altres que preveuen 
les lleis.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5550 – 21.1.2010 3269

Disposicions

TÍTOL IX
Del règim econòmic i administratiu

CAPÍTOL I
Capacitat jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial

Article 140
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya té plena capacitat 

jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial.

Article 141
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha de comptar amb 

els recursos necessaris per atendre degudament les finalitats i funcions encomana-
des i les sol·licituds de servei dels membres. Aquests estan obligats a contribuir al 
sosteniment de les despeses corresponents en la forma que s’estableixi.

Article 142
El patrimoni del Col·legi és únic, encara que l’ús d’algun dels seus béns pugui estar 

adscrit a les juntes provincials. En cas de segregació o escissió d’alguna d’aquestes, 
o de diferent àmbit territorial, els béns s’adjudicaran segons l’ús a què haguessin 
estat adscrits formalment.

CAPÍTOL II
Recursos econòmics del Col·legi

Article 143
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya obté els recursos 

econòmics a través de:
1. Contribucions obligatòries dels col·legiats i col·legiades i de les societats 

professionals d’acord amb els principis de generalitat i ús de serveis col·legiats i 
col·legiades. Aquestes són:

1. Les quotes d’incorporació i reincorporació.
2. La quota anual ordinària. Aquesta quota es pot fraccionar cada mes.
3. Les quotes extraordinàries aprovades per l’Assemblea General.
4. Els recàrrecs per mora en el pagament de qualsevol concepte, d’acord amb el 

que s’estableixi reglamentàriament o per acord de la Junta de Govern.
2. D’altres fonts d’ingrés són:
1. Els procedents dels béns i drets del patrimoni col·legial i de les publicaci-

ons.
2. Les subvencions, les donacions, etc., que es concedeixin al Col·legi, a través 

de les administracions públiques, les entitats públiques o privades, els col·legiats i 
col·legiades o altres persones físiques o jurídiques.

3. Els drets per estudis, informes i dictàmens que emeti la Junta de Govern o les 
comissions en què aquella hi hagi delegat la realització.

4. Els drets per utilització dels serveis que la Junta de Govern hagi establert, fins 
i tot mitjançant taxes, en els termes que determini la llei.

5. L’import dels drets d’expedició de certificats col·legials.
3. Les recaptacions dels recursos econòmics són competència de la Junta de 

Govern, sens perjudici de les facultats que per exprés acord pugui delegar.
4. La Junta de Govern podrà eximir del pagament de quotes i altres prestacions 

als col·legiats i col·legiades afectats per llarga malaltia o causa anàloga, sempre que 
se sol·liciti de forma expressa.
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CAPÍTOL III
Quotes

Article 144
L’establiment i modificació de les quotes es reflecteix clarament en el pressupost 

de l’any, que ha de requerir de l’aprovació de l’Assemblea General, i que s’exigeix 
des del mateix moment de la seva aprovació.

Article 145
L’impagament de les quotes ordinàries i extraordinàries, i les multes, així com 

qualsevol altre import que calgui abonar als col·legiats i col·legiades, en virtut dels 
preceptes establerts, meritarà l’interès legal.

La Junta de Govern pot requerir el pagament de les quantitats que es deguin per 
aquests conceptes, així com procedir a la seva reclamació per via judicial quan ho 
creguí oportú.

CAPÍTOL IV
Pressupost general

Article 146
El pressupost general del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

l’elabora la Junta de Govern, d’acord amb els principis d’eficàcia, equitat i economia, i 
inclou la totalitat d’ingressos i de despeses, coincidint amb l’any natural. Previ informe 
anticipat als col·legiats i col·legiades, se sotmet a l’aprovació a través de l’Assemblea 
General, d’acord amb allò exposat a l’article 70 dels presents Estatuts. Mentre no 
sigui aprovat el pressupost, queda prorrogat l’aprovat per a l’any anterior.

CAPÍTOL V
Despeses

Article 147
Les despeses del Col·legi són solament els pressupostats, sense que pugui efectuar-

se cap pagament no previst en el pressupost aprovat, llevat de casos justificats, que els 
ha d’aprovar la Junta de Govern i ratificar posteriorment l’Assemblea General.

CAPÍTOL VI
Dissolució i liquidació de béns

Article 148
La dissolució del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya no 

es pot efectuar més que per cessació de les seves finalitats, previ acord de l’As-
semblea General i segons el procediment reglamentari que s’estableixi en aquests 
Estatuts.

Article 149
En cas de dissolució del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, 

la Junta de Govern actua com a Comissió Liquidadora i sotmet a l’Assemblea General 
propostes de destinació dels béns sobrants, una vegada liquidades les obligacions 
pendents, adjudicant aquests béns a qualsevol entitat no lucrativa que compleixi 
funcions relacionades amb la salut bucodental i d’interès social.
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CAPÍTOL VII
Personal administratiu i subaltern

Article 150
El Col·legi compta amb el personal administratiu i subaltern necessaris, les remu-

neracions dels quals figuren al capítol de despeses dels pressupostos corresponents, 
per donar un servei eficaç als col·legiats i col·legiades.

TÍTOL X
El règim disciplinari

CAPÍTOL I
Principis generals

Article 151
Sens perjudici de les responsabilitats d’una altra classe en què puguin incórrer els 

col·legiats i col·legiades en l’exercici de la professió, aquells que incompleixin les 
normes establertes en la Llei, en els presents Estatuts o en aquelles altres normes 
aprovades pel Col·legi, encara que exerceixin la professió a través de societats pro-
fessionals que exerceixin l’activitat odontològica o estomatològica, podran incórrer 
en falta disciplinària i/o deontològica, que serà sancionada per la Junta de Govern 
de conformitat amb el que estableixen els articles següents. No es podrà imposar 
cap sanció per infracció que no estigui expressament tipificada en aquests Estatuts 
o bé en les normes de remissió.

Article 152
El règim disciplinari dels col·legiats i col·legiades i de les societats professionals 

es regeix per l’establert en els presents Estatuts i la normativa col·legial de desen-
volupament i, supletòriament, per les lleis i reglaments de potestat sancionadora 
de les Administracions que estiguin en vigor en cada moment.

Article 153
La responsabilitat disciplinària i deontològica dels col·legiats i col·legiades i de 

les societats professionals serà determinada sempre en el si d’un expedient on es 
respectaran tots els principis del procediment administratiu sancionador.

CAPÍTOL II
Infraccions

Article 154
Seran faltes molt greus, l’actuació del col·legiat o societat professional en els 

casos següents:
1. La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es 

produeixin en l’exercici de la professió.
2. La desatenció maliciosa o intencionada als pacients, quan això els pugui 

provocar un perjudici greu.
3. La vulneració del secret professional.
4. L’encobriment o qualsevol tipus d’empara prestada a l’intrusisme professi-

onal.
5. La reincidència en la comissió d’infraccions qualificades com a greus. S’en-

tendrà que hi ha reincidència quan es cometi més d’una falta greu en el termini de 
dos anys.
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6. L’incompliment de les normes sobre l’ús d’estupefaents, així com la pràctica 
professional sota els efectes de substàncies alcohòliques o tòxiques, sempre que 
això pugui provocar un perjudici greu per al pacient.

7. La contractació a través de dentistes, clíniques o consultoris dentals de personal 
no col·legiat en el cas que l’objecte del contracte de treball comprengui, totalment 
o parcial, la realització de tasques pròpies de l’odontostomatologia.

Article 155
Es consideraran faltes greus, l’actuació del col·legiat o societat professional en 

els casos següents:
1. La indisciplina deliberadament rebel davant els òrgans de govern col·legials 

i, en general, la falta greu del respecte a aquells.
2. L’atemptat contra la dignitat de les persones per raó de l’exercici professio-

nal.
3. No correspondre o obstaculitzar la sol·licitud d’informació interessada per 

part dels pacients o entrega de la documentació clínica a què tenen dret.
4. Efectuar promeses enganyoses o garantir resultats terapèutics no verificats o 

de difícil verificació, amb finalitats publicitàries o de captació de pacients.
5. La denegació d’auxili en situacions de necessitat o per raons discriminatò-

ries.
6. L’obertura de consultes sense complir la normativa vigent en matèria de se-

guretat i higiene, amb risc per als pacients o el personal auxiliar.
7. La coacció, amenaça, represàlia o qualsevol altra forma de pressió greu exercida 

sobre els òrgans col·legials en l’exercici de les seves competències.
8. L’exercici de l’activitat professional de dentista sense haver subscrit l’assegu-

rança de responsabilitat civil exigida legalment.
9. Realitzar publicitat professional amb risc per a la salut o seguretat de les 

persones o manifest incompliment de les exigències ètiques i deontològiques de 
la professió.

10. La inobservança greu dels requisits essencials, controls i precaucions exigibles 
en l’activitat, serveis i instal·lacions.

11. La reincidència en la comissió de faltes lleus. S’entendrà que hi ha reincidència 
quan es cometi més d’una falta lleu en el termini d’un any.

12. La falta d’adaptació de les societats constituïdes amb anterioritat a l’en-
trada en vigor de la legislació reguladora de les societats professionals, sempre 
que posteriorment a la dita data, la societat hagi exercit l’activitat d’odontologia o 
estomatologia.

13. L’incompliment de les previsions legals en relació amb els requisits de capital, 
composició d’òrgans d’administració i representació de les societats professionals, 
sia mitjançant acords públics, sia mitjançant acords privats o actuacions concertades 
entre els socis.

Article 156
Es consideraran faltes lleus, l’actuació del col·legiat o societat professional en 

els casos següents:
1. La desatenció pel que fa a l’incompliment dels deures col·legials, com ara no 

correspondre als requeriments o peticions de resposta o informes sol·licitats pel 
Col·legi.

2. L’incompliment de les normes establertes en els articles 27 a 30 dels Estatuts o 
dels acords adoptats pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, 
quan no mereixi la qualificació de greu o molt greu.

3. Les simples irregularitats en l’observació de la normativa sanitària vigent o 
d’establiment i obertura de consultoris dentals, sense transcendència directa per 
a la salut pública.
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4. L’exercici professional a la demarcació territorial d’un altre col·legi d’Es-
panya sense haver formalitzat els requisits exigits sobre comunicació o actuació 
vigents.

5. La indicació de títols o qualificacions que no es posseeixin.
6. L’incompliment de les normes legals o quan no tingui la consideració de greu 

o molt greu, si escau.

CAPÍTOL III
Sancions

Article 157
Per raó de les faltes previstes en aquest Títol, l’òrgan competent podrà imposar 

sancions als col·legiats i col·legiades, encara que actuïn a través d’una societat pro-
fessional, i a les societats professionals directament quan procedeixi:

1. Amonestació privada, verbal o per escrit.
2. Amonestació pública, mitjançant la publicació de la resolució sancionadora 

ferma en els òrgans d’expressió col·legials.
3. Multa pecuniària.
4. Suspensió temporal de l’exercici professional, per un termini no inferior a un 

mes ni superior a dos anys.
5. Expulsió del Col·legi.

Article 158
Les faltes molt greus seran sancionades amb inhabilitació professional durant un 

temps no superior a cinc anys, o multa d’entre 5.000,00 a 50.000,00 euros.

Article 159
Les faltes greus seran sancionades amb amonestació pública, inhabilitació pro-

fessional durant un temps no superior a un any, o amb multa de 1.001,00 a 5.000,00 
euros.

Article 160
Les faltes lleus seran sancionades amb amonestació privada, tant si el subjecte 

actiu és un col·legiat com si es tracta d’una societat professional, o multa entre 
100,00 i 1.000,00 euros.

Article 161
La reiteració en la comissió de faltes molt greus es podrà sancionar amb l’expulsió 

del Col·legi, quan es tracti d’un col·legiat subjecte actiu, i en el cas que el subjecte 
actiu sigui una societat professional, amb expulsió definitiva del Registre de Societats 
Professionals. En ambdós casos, l’acord sancionador s’haurà d’adoptar amb el vot a 
favor de, com a mínim, dues terceres parts dels membres de l’òrgan competent.

Article 162
Tant les sancions de suspensió temporal de l’exercici professional com la d’ex-

pulsió del Col·legi comportaran la inhabilitació per incorporar-se a qualsevol altre 
Col·legi mentre la sanció estigui vigent.

Article 163
Cada una de les sancions disciplinàries previstes en els apartats anteriors compor-

tarà l’obligació de reparar o corregir els defectes o irregularitats observats; rectificar 
les situacions o conductes improcedents; executar, en definitiva, l’acord que, d’una 
manera simultània, adopti l’òrgan competent arran de fets deduïts i comprovats 
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durant la tramitació de l’expedient, i abonar les despeses ocasionades amb motiu 
de la tramitació dels expedients disciplinaris o dels requeriments que s’hagin hagut 
d’efectuar per conducte notarial per a les notificacions oportunes.

Article 164
Per imposar les sancions, el Col·legi haurà de graduar la responsabilitat del col-

legiat en relació amb la naturalesa de la infracció comesa, la seva transcendència i 
altres circumstàncies modificatives de la responsabilitat, tenint potestat per imposar 
la sanció adequada, encara que fos més d’una la que s’estableixi per a cada tipus 
de faltes. En tot cas, per a la qualificació i determinació de la correcció aplicable 
es tindran en compte les circumstàncies següents:

1. La gravetat dels danys i perjudicis causats al pacient, terceres persones, pro-
fessionals o Col·legi.

2. El grau d’intencionalitat, imprudència o negligència.
3. La contumàcia demostrada o desacatament a l’òrgan competent durant la 

tramitació de l’expedient.
4. La durada del fet sancionable.
5. Les reincidències.

Article 165
Les resolucions que imposin sancions per faltes greus o molt greus, una vegada 

fermes per la via administrativa, es podran donar a conèixer a les autoritats sanitàries, 
a tercers interessats i a la població en general, utilitzant els mitjans de comunicació 
que es considerin oportuns.

Article 166
Les sancions de suspensió d’exercici professional i de les conductes que puguin 

afectar la salut bucodental pública s’han de comunicar a les autoritats sanitàries i 
governatives.

Article 167
Les sancions que s’imposin a les societats professionals, que consisteixin en la 

baixa temporal o en l’exclusió definitiva del Registre de Societats Professionals, 
s’han de comunicar al Ministeri de Justícia i el Registre Mercantil en què la societat 
sancionada figuri inscrita.

CAPÍTOL IV
Extinció de la responsabilitat

Article 168
La responsabilitat disciplinària s’extingirà:
1. Per mort de l’inculpat.
2. Per compliment de la sanció.
3. Per prescripció de les infraccions o de les sancions, de conformitat amb el 

que disposen els presents Estatuts i, si escau, en la legislació sobre el procediment 
administratiu.

4. Per acord motivat del Col·legi, en atenció a la concurrència de circumstàncies 
excepcionals que motivin aquesta decisió.
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CAPÍTOL V
Prescripció d’infraccions i sancions

Article 169
La sancionabilitat de les infraccions considerades com a lleus prescriurà, sempre 

que no hi concorri causa d’interrupció, al cap d’un any des de la seva comissió; les 
greus, als 2 anys; les molt greus, als 3 anys.

Article 170
Les sancions imposades als col·legiats o col·legiades només es podran fer efectives 

una vegada s’esgoti la via administrativa, i sempre que no transcorrin els terminis 
establerts en l’article anterior.

TÍTOL XI
Procediment disciplinari

CAPÍTOL I
Previ

Article 171
No podrà imposar-se sanció disciplinària sense previ expedient instruït a aquest 

efecte, d’acord amb el procediment establert en el present capítol. Aquest procediment 
serà d’aplicació principal i en allò que no estigui regulat, s’actuarà d’acord amb el 
que preveu la normativa general de procediment administratiu sancionador.

CAPÍTOL II
Competència

Article 172
La potestat sancionadora correspon a la Junta de Govern. En els casos en què es 

desprengui que la conducta pot ser constitutiva d’infracció deontològica, es donarà 
trasllat de la instrucció del procediment a la Comissió Deontològica del Col·legi. 
No obstant això, l’enjudiciament i la sanció de les faltes comeses pels membres de 
les Juntes de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
és competència del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en 
aquesta matèria.

Article 173
En tots els procediments es designarà un instructor i un secretari, que no podran 

formar part de la Junta de Govern, i que portaran a terme totes les actuacions 
necessàries per a les investigacions dels fets. Una vegada acabada aquesta fase, 
elevaran a la Junta de Govern una proposta de resolució, que podrà ser aprovada 
o modificada.

CAPÍTOL III
Instrucció i proposta de resolució

Article 174
El procediment disciplinari o deontològic s’iniciarà sempre per denúncia de l’in-

teressat o d’ofici, quan els fets suposadament constitutius d’infracció, hagin estat 
coneguts pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Aquesta 
denúncia, juntament amb la documentació causal, es notificarà al denunciat.
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Article 175
Els interessats disposaran d’un termini de quinze dies per aportar les al·legacions, 

documents o informacions que creguin convenients i, si escau, proposar prova 
concretant els mitjans de què pretén valdre’s. A la notificació de la iniciació del 
procediment s’indicarà als interessats el termini.

Article 176
Una vegada cursada la notificació a què es refereix el punt anterior, l’instructor 

del procediment realitzarà d’ofici totes les actuacions que resultin necessàries per 
a l’examen dels fets, i reunirà les dades i informacions que siguin rellevants per 
determinar, si escau, l’existència de responsabilitats susceptibles de sanció. L’ins-
tructor podrà acordar l’obertura d’un període de prova per un termini no superior 
a trenta dies ni inferior a deu dies.

Article 177
Un cop acabada la prova, si escau, l’instructor formularà proposta de resolució 

en què es fixaran de forma motivada els fets, s’especificaran els que es considerin 
provats i la seva exacta qualificació jurídica, es determinarà la infracció que, si 
escau, aquells constitueixin i la persona o persones que en resultin responsables, 
s’especificarà la sanció que proposa que s’imposi i les mesures provisionals que hagin 
adoptat, si escau, l’òrgan competent per iniciar el procediment o el seu instructor; o 
bé es proposarà la declaració de no existència d’infracció o responsabilitat.

Article 178
La proposta de resolució es notificarà als interessats, indicant-los la posada de 

manifest del procediment. A la notificació s’acompanyarà una relació dels docu-
ments que figuren en el procediment per tal que els interessats puguin obtenir-ne 
les còpies que creguin convenients, per la qual cosa tindran un termini de quinze 
dies per formular al·legacions i presentar els documents i informacions que cre-
guin pertinents davant l’instructor del procediment. Es podrà prescindir del tràmit 
d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres 
fets ni altres al·legacions i proves que les presentades, si escau, per l’interessat en 
l’escrit d’al·legacions inicial.

La proposta de resolució es cursarà de manera immediata a la Junta de Govern 
del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, juntament amb tots 
els documents, al·legacions i informacions que hi figurin.

CAPÍTOL IV
Resolució

Article 179
Abans de dictar resolució, la Junta de Govern per resoldre podrà decidir, mitjan-

çant acord motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables 
per resoldre el procediment. L’acord de realització d’actuacions complementàries 
es notificarà als interessats, per la qual cosa tindran un termini de set dies per for-
mular les al·legacions que considerin pertinents. Les actuacions complementàries 
s’hauran de practicar en un termini no superior a quinze dies. El termini per resoldre 
el procediment quedarà suspès fins a la finalització de les actuacions complemen-
tàries. No tindran la consideració d’actuacions complementàries els informes que 
precedeixen immediatament a la resolució final del procediment.

Article 180
L’òrgan competent dictarà resolució que serà motivada i decidirà totes les 

qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del procediment. 
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La resolució s’adoptarà en el termini de quinze dies, des de la recepció de la 
proposta de resolució i els documents, al·legacions i informacions que figurin 
en el procediment.

Article 181
En la resolució no es podran acceptar fets distints dels determinats en la fase 

d’instrucció del procediment, llevat dels que resultin, si escau, de l’aplicació del que 
preveu l’article 186, amb independència de la diferent valoració jurídica. No obs-
tant, quan l’òrgan competent per resoldre consideri que la infracció revesteix major 
gravetat que la determinada en la proposta de resolució, es notificarà a l’inculpat 
perquè aporti les al·legacions que cregui convenients, per la qual cosa disposaran 
d’un termini de quinze dies.

Article 182
Les resolucions dels procediments sancionadors, a més de contenir els elements 

previstos a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, inclouran la valoració de les proves practicades, i especialment 
d’aquelles que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió fixaran els fets i, si 
escau, la persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses i la 
sanció o sancions que s’imposen, o bé la declaració de no-existència d’infracció o 
responsabilitat.

Article 183
Les resolucions es notificaran als interessats de forma fefaent.

CAPÍTOL V
Executivitat i Registre

Article 184
Els acords sancionadors són immediatament executius, sens perjudici dels re-

cursos que procedeixin.

Article 185
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha de portar un 

registre de sancions i està obligat a conservar l’expedient fins a l’extinció de la res-
ponsabilitat disciplinària. Les sancions disciplinàries fermes s’han de fer constar 
en l’expedient personal del col·legiat. Aquestes anotacions es cancel·laran d’ofici 
una vegada transcorregut el termini d’un any comptador des del dia de compliment 
o prescripció de la sanció.

TÍTOL XII
Règim jurídic dels actes i acords de l’Assemblea General i de la Junta de Govern

CAPÍTOL I
Recursos contra els actes de l’Assemblea General

Article 186
Els acords de l’Assemblea General de col·legiats i col·legiades podran ser recor-

reguts per les persones interessades, sempre que els mateixos siguin contraris a la 
legislació i/o contraris als Estatuts o els ocasionin un perjudici greu o un greuge 
comparatiu. No podran recórrer aquelles persones que, tot i que assisteixen a la 
Junta, han votat a favor o s’han abstingut.
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Article 187
El termini d’interposició del recurs contenciós administratiu és de dos mesos 

des de la celebració de la Junta i adopció de l’acord. A aquest efecte, els interessats 
poden sol·licitar testimoni de l’acta al secretari, la qual s’ha d’entregar en un termini 
màxim de cinc dies des de la sol·licitud.

CAPÍTOL II
Recursos contra els actes de la Junta de Govern

Article 188
Contra els acords i resolucions de la Junta es pot interposar recurs de reposició 

per part dels afectats en el termini d’un mes des de la notificació o publicació. 
Aquest recurs s’ha de presentar per escrit i ha de contenir totes les al·legacions 
de fet o dret que consideri oportunes en defensa del seu interès. A l’esmentat 
escrit es pot sol·licitar la suspensió de l’acord o resolució, l’estimació de la qual 
solament és procedent en el cas que l’executivitat immediata pugui provocar 
perjudicis irreparables.

Article 189
El recurs de reposició el resol la Junta de Govern en un termini màxim d’un mes. 

Transcorregut aquest termini si no es dicta resolució, s’entendrà que és desestimat, 
i restarà expedita la via contenciosa administrativa.

Article 190
El termini per interposar recurs contenciós administratiu és de dos mesos des 

de la notificació de la resolució del recurs de reposició, si és exprés. Si no ho és, els 
interessats tindran 6 mesos per interposar recurs contenciós, comptadors a partir 
de l’endemà que, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte 
presumpte.

CAPÍTOL III
Nul·litat dels actes dels òrgans

Article 191
Són nuls de ple dret els actes dels òrgans col·legials en què es donin algun dels 

supòsits següents:
a) Els que lesionin el contingut essencial dels drets i les llibertats susceptibles 

d’empara constitucional.
b) Els dictats per òrgans manifestament incompetents per raó de la matèria o 

del territori.
c) Els que tinguin un contingut impossible.
d) Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència 

d’aquesta.
e) Els dictats prescindint totalment o absoluta del procediment legal establert o 

de les normes que contenen les regles essencials per a la formulació de la voluntat 
dels òrgans col·legiats i col·legiades.

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic, pels quals 
s’adquireixen facultats o drets quan manquen els requisits essencials per a l’ad-
quisició.

g) Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició de rang 
legal.
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Article 192
També són nul·les de ple dret les disposicions col·legials que vulnerin la Consti-

tució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin 
matèries reservades a la llei i les que estableixin la retroactivitat de disposicions 
sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.

Article 193
Són anul·lables els actes que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament 

jurídic, fins i tot la desviació del poder.

CAPÍTOL IV
Suspensió dels actes dels òrgans

Article 194
Sens perjudici de les atribucions que la legislació atorgui als òrgans judicials en 

matèria de suspensió d’actes de les corporacions professionals, sigui o no a petició 
de qualsevol col·legiat, estan obligats a suspendre els actes propis o d’òrgan inferior, 
que considerin nuls de ple dret:

a) L’Assemblea General.
b) La Junta de Govern.
c) El president.

Article 195
Els acords de suspensió els han d’adoptar l’Assemblea General, la Junta de Govern 

i el president en el termini de cinc dies comptadors des de la data en què es va tenir 
coneixement dels actes considerats nuls, sempre que prèviament s’hagi iniciat un 
procediment de revisió d’ofici o s’hagi interposat un recurs i concorrin les circums-
tàncies previstes per la legislació de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú per a la nul·litat d’aquests actes.

Article 196
El que disposa aquest article s’entén sens perjudici de les accions d’impugnació dels 

col·legiats i col·legiades i ciutadans en general contra els actes nuls o anul·lables.

TÍTOL XIII
Conlictes entre col·legiats i col·legiades

CAPÍTOL I
Tasca mediadora o arbitral per a conlictes entre col·legiats i col·legiades

Article 197
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya procurarà que les 

relacions professionals entre els col·legiats i col·legiades s’estableixin sempre pels 
principis i regles deontològiques establertes en aquests Estatuts, així com en la 
normativa deontològica específica de la professió.

Article 198
Independentment de les accions que tots els col·legiats i col·legiades, els pacients 

o les persones en general puguin exercir per resoldre els conflictes de tota mena que 
sorgeixin entre ells, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, 
mitjançant la Junta de Govern, podrà exercir una tasca mediadora o arbitral segons 
les normes establertes en aquest Capítol.
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CAPÍTOL II
Comunicacions i denúncies. Mediació

Article 199
El Col·legi rebrà tota mena de comunicacions que, per escrit, telemàticament 

o per mitjà de compareixença a la Secretaria col·legial, formulin els col·legiats i 
col·legiades, els pacients o les entitats, sempre que estiguin relacionats amb temes 
odontològics o amb l’exercici professional.

Article 200
Si del contingut d’aquestes comunicacions es desprèn l’existència d’un conflicte 

entre col·legiats i col·legiades o entre aquests i pacients o entitats, es procedirà a 
tenor de les regles següents:

a) Amb l’autorització de les parts implicades se’ls comunicarà el contingut de 
les seves comunicacions, se’ls invitarà a manifestar, per escrit, les al·legacions que 
considerin oportunes en relació amb els fets.

b) A la vista de les actuacions, s’oferirà a les parts solucions amistoses i equita-
tives que, si són acceptades per ambdues parts, han de quedar reflectides per escrit 
i signades per les parts en prova d’acceptació.

CAPÍTOL III
Arbitratge col·legial

Article 201
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya podrà igualment 

oferir la possibilitat de tramitar i resoldre els conflictes entre els col·legiats i col-
legiades o entre aquests i els seus pacients o les entitats amb les quals mantinguin 
relacions d’àmbit professional, a través d’un procediment arbitral en què les parts 
es comprometran a acatar i complir fidelment el laude que es dicti. Aquest proce-
diment arbitral es tramitarà segons el que estableix la legislació vigent i, si escau, 
segons el que estableix el Reglament de procediment arbitral del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

TÍTOL XIV
De la constitució per segregació del Col·legi

Article 202
Podran constituir-se, per segregació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estoma-

tòlegs de Catalunya existent, col·legis oficials territorials d’àmbit igual o inferior 
al d’una comunitat autònoma, d’acord amb el que preveu la legislació autonòmica 
corresponent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els actuals reglaments corporatius vigents s’hauran d’adaptar als presents Estatuts 
al termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquests.

DISPOSICIÓ FINAL

1. La Junta de Govern podrà incorporar als presents Estatuts, i fins al moment 
que aquests siguin aprovats per la Generalitat de Catalunya i publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, les prescripcions puntuals que efectuï el 
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Departament de la Generalitat de Catalunya corresponent, derivades de la quali-
ficació de legalitat d’aquest.

2. Els presents Estatuts entraran en vigor en el termini de vint dies des de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Per al seu coneixement i difusió entre els col·legiats i col·legiades, s’anunciarà 
a la revista del COEC així com també a la seva pàgina web.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l’entrada en vigor dels presents Estatuts queden derogats els Estatuts del Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya aprovats per l’Assemblea 
General Extraordinària de data 26 de març de 1985.

(09.362.090)
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