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EDITORIAL · TOTS SOM COEC

Amb el t itular central de la nostra revista, us 

en fem arribar una nova edició, volent que en 

sigueu els protagonistes.  A mb aquesta pre-

missa,  el  COEC ha iniciat un seguit d’enquestes per 

saber la vostra opinió,  inquietuds i valoracions res-

pecte a temes diversos que concerneixen la totalitat 

del col·lectiu. La primera enquesta que vàreu rebre es 

relacionava amb aquesta mateixa revista, una eina de 

comunicació per a tots nosaltres. Els resultats indiquen 

que la valoreu positivament i, per tant, n’avaleu la con-

tinuïtat, tant en la versió de paper com en línia i amb 

una periodicitat trimestral. 

El 18 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinà-

ria. Els assistents van escoltar l’informe del president, 

però també un resum de les activitats portades a terme 

pel COEC en diferents àmbits:  activitats formatives, 

projectes solidaris, campanyes de comunicació o les 

accions empreses arran del cas iDental, entre d’altres 

aspectes. Els comptes de l’exercici 2017 mostren una 

clara disminució de l’endeutament i els pressupostos per 

al 2018 són optimistes. La baixada de quotes col·legials 

es va aprovar, seguint la dinàmica dels darrers anys.

El Codi Deontològic i  la publicitat sempre han estat 

temes prioritaris, però, a partir d’ara, encara ho són molt 

més. Des de l’Observatori de la Publicitat s’ha habilitat 

un telèfon mòbil per, via WhatsApp, denunciar la publi-

citat il·lícita que efectuïn les clíniques dentals. Seguint 

el nostre Codi Deontològic, l’odontòleg no ha de fomen-

tar esperances o expectatives enganyoses ni promoure 

falses necessitats relacionades amb la salut dental. Pot-

ser ha arribat l’hora de reflexionar sobre quin missatge 

volem fer arribar a la població, abstenint-nos de fer regals 

i oferir tractaments gratuïts que puguin qüestionar la dig-

nitat de la professió.

Ta m b é en s fem ressò ,  en aques t  nú mero,  de  temes 

que ha n estat  d ’act ua l itat  com el  l la nça ment de la 

campanya de prevenció del càncer oral ,  l ’emissió del 

programa de ràdio Tot es possible  de R AC1 en directe 

des de l’auditori del COEC, la segona edició de l’Odon-

toconcer t o la presentació de la nova Guia d ’Actuació 

Farmacèutica en Salut Bucodental. De la mateixa manera, 

articles específics com Què cal fer davant d’una reclama-

ció  i  l ’ús d’anestèsics locals es desenvolupen àmplia-

ment amb un objectiu clar i pràctic: donar resposta als 

petits interrogants que es poden presentar en la nostra 

pràctica diària.

Si em permeteu, en nom de tots els que fem possible Som COEC, 

vull transmetre-us el nostre agraïment, suport i confiança.

Tots som COEC
Todos somos COEC
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TODOS SOMOS COEC · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

Con el titular central de nuestra revista, os hacemos llegar 

una nueva edición de la misma, con la intención que seáis 

los protagonistas. Con esta premisa, el COEC ha iniciado una 

serie de encuestas para conocer vuestra opinión, inquietudes 

y valoraciones con respecto a diversos temas que conciernen 

la totalidad de nuestro colectivo. La primera encuesta que 

recibisteis estaba relacionaba con esta revista, una herra-

mienta de comunicación para todos nosotros. Los resultados 

indican que la valoráis positivamente y, por lo tanto,  avaláis 

su continuidad, tanto en la versión de papel como online y 

con una periodicidad trimestral. 

El 18 de junio pasado se celebró la Asamblea General Ordi-

naria. Los asistentes escucharon el informe del presidente, 

pero también un resumen de las actividades llevadas a 

cabo por el COEC en diferentes ámbitos: actividades for-

mativas, proyectos solidarios, campañas de comunicación 

o las acciones emprendidas a raíz del caso iDental, entre 

otros aspectos. Las cuentas del ejercicio 2017 muestran 

una clara disminución de la deuda y los presupuestos para 

el 2018 son optimistas. La bajada de cuotas colegiales se 

aprobó, siguiendo la dinámica de los últimos años.

El Código Deontológico y la publicidad siempre han sido 

temas prioritarios, pero, a partir de ahora, todavía lo 

serán más. Desde el Observatorio de la Publicidad se 

ha habilitado un teléfono móvil para, v ía W hatsApp, 

denunciar la publicidad ilícita que efectúen las clíni-

cas dentales. Siguiendo nuestro Código Deontológico, el 

odontólogo no debe fomentar esperanzas o expectativas 

engañosas ni promover falsas necesidades relaciona-

das con la salud dental. Quizás ha l legado la hora de 

reflexionar sobre qué mensaje queremos hacer llegar a 

la población, absteniéndonos de hacer regalos y ofrecer 

tratamientos gratuitos que puedan cuestionar la dignidad 

de la profesión.

También nos hacemos eco, en este número, de temas de actu-

alidad como el lanzamiento de la campaña de prevención del 

cáncer oral, la emisión del programa de radio Tot és possible 

de RAC1 en directo desde el auditorio del COEC, la segunda 

edición del Odontoconcert o la presentación de la nueva Guía 

de Actuación Farmacéutica en Salud Bucodental. Del mismo 

modo, artículos específicos cómo Qué hay que hacer ante una 

reclamación y el uso de anestésicos locales se desarrollan 

ampliamente con un objetivo claro y práctico: dar respuesta 

a los pequeños interrogantes que pueden presentarse en 

nuestra práctica diaria.

Si me permitís, en nombre de todos los que hacemos 

posible Som COEC , quiero transmitiros nuestro agrade-

cimiento, apoyo y confianza.
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TEMA DE PORTADA · ASSEMBLEA GENERAL 2018

El  1 8  d e  j u ny  p a s s at ,  e s  v a 
celebrar l ’Assemblea Gene-
ral Ordinària de col·legiats. 

E l s  a s s i s te nt s ,  6 9  c ol·le giat s  (6 8 
en exercici  i  1  sense) ,  va n ava la r 
àmpliament la gestió de la Junta de 
Govern durant el 2017, així com els 
comptes de cara a l’any en curs. La 
sessió es va iniciar amb l’aprovació 
de l’acta assembleària anterior i, tot 
seguit, com a preàmbul a l’informe 
del president, es va posar en pantalla 
una presentació, a mode de memòria 
d’activitats, que incloïa, entre moltes 
d’altres, les següents accions: 

PROJECTES SOLIDARIS
El Col·legi també ha seguit desple-
gant una important tasca solidària 
tant a nivell nacional com interna-
cional. D’una banda, en l’últim any, 
a la Clínica Odontològica Solidària 
del COEC s’hi han atès 151 pacients i 
s’hi han portat a terme 1.046 tracta-
ments. L’equipament, a més, ampliarà 
el servei gràcies al conveni Pròtesis 
Solidàries que s’ha signat amb l’Es-
cola Ramon y Cajal.

Pel que fa al projecte Dentists4Refugees, 
es va tancar aquest febrer amb més de 

FORMACIÓ CONTINUADA
1 .420 col·legiats i col·legiades han 
pres part en alguna de les activitats 
formatives programades pel COEC en 
el darrer curs acadèmic, en el qual 
també s’ha posat en marxa la WebTV 
amb nou conferències en línia.

L’Assemblea General aprova per àmplia majoria  
la gestió de la Junta de Govern durant el 2017  
i els comptes i pressupost de 2018

Assemblea 
General 

Ordinària 
2018
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ASSEMBLEA GENERAL 2018 · TEMA DE PORTADA

Finalment, cal apuntar també que, a les 
darreres eleccions col·legials celebrades 
el novembre del 2017, es va implemen-
tar, per primer cop, el vot electrònic, 
cosa que va facilitar la participació. 

INSTITUCIONAL
Durant el darrer any, la Junta de Govern ha 
mantingut un total de 162 reunions, ja sigui 
amb representants institucionals, empreses, 
associacions o col·legiats que ho han sol·lici-
tat. Cal destacar la transcorreguda durant la 
visita del juny passat al COEC de l’aleshores 
ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. 

COMUNICACIÓ
Quant als aspectes relacionats amb la 
comunicació, cal subratllar l’impacte de 
la campanya Ves al dentista un cop l’any!, 
amb una notable repercussió a les xar-
xes socials i en el concurs Libdub per a 
joves, així com la campanya de donació 
en col·laboració amb el Banc de Sang 
que li va donar continuïtat. 

També destaca l’edició del conte La 
veritable història de la fada de les dents, 
10.000 exemplars del qual es van dis-
tribuir entre els dentistes i 7000 es van 
repartir en una acció per Sant Jordi a 
les quatre capitals catalanes mitjan-
çant el Bus de la Fada.

2.000 pacients atesos i 3.078 tractaments 
realitzats (més informació sobre el pro-
jecte en l’informe final que publiquem en 
aquest número de Som COEC). 

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL
En el marc del Programa de Salut i Pro-
tecció Social, cal destacar la posada en 
marxa dels cursos de preparació per a la 
jubilació i per prevenir el burnout. D’al-
tra banda, s’ha implementat una nova 
exempció de quota per als col·legiats i 
col·legiades ocupats, en exclusiva, de la 
cura de familiars de primera línia en 
situació de dependència. En referència 
a l’exempció de quota per maternitat, el 
2017 se’n van beneficiar 104 col·legiades, 
a les quals cal sumar-n’hi 26 més en el 
que portem d’any. Totes han rebut, a 
més, la canastreta per al nounat, entre-
gant-se un total de 126 al 2017 i 36 en el 
que portem de 2018.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
En el darrer exercici, el COEC també 
ha fet passos importants cap a la digi-
talització. En primer lloc, destaca l’alt 
nivell d’implantació de l’espai personal 
que ja usen més de 2.580 col·legiats per 
fer-hi operacions com descarregar fac-
tures, accedir a la WebTV, etc. 

Per altra banda, globalment, el web 
del Col·legi va tancar el  2017 amb 
més de 9 0 0.0 0 0 v isites ,  ent re les 
quals cal posar èmfasi en les 20.000 
me n s u a l s  de  m it j a n a  q ue  rep  l a 
Borsa de Treball. 

S’ha implementat una nova exempció 
de quota per als col·legiats i 
col·legiades ocupats, en exclusiva, de 
la cura de familiars de primera línia 
en situació de dependència

El president del COEC va referir-se 
als importants canvis que suposa la 
figura del responsable assistencial 
i com es va concretar el procés de 
renovació de la pòlissa col·lectiva de 
responsabilitat civil professional

L’Assemblea va aprovar una 
reducció de la quota col·legial 
de dos euros mensuals.

Gràcies als requeriments el COEC, 
majoritàriament atesos pels 
responsables de les clíniques, en 
el darrer any s’han pogut aturar 
o rectificar nombroses accions 
publicitàries susceptibles d’incomplir  
el codi deontològic o la legalitat vigent
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LLOGUER D’ESPAIS
Finalment, cal apuntar l’important aug-
ment d’ocupació en el lloguer d’espais a 
l’edifici del Col·legi, fet que ha comportat 
un increment dels ingressos percebuts per 
aquest concepte que passa dels 84.268,04 
euros (2016) als 103.520,84 (2017). 

En l’informe del president del COEC, el 
Dr. Antoni Gómez també es va referir als 
importants canvis que suposa, segons 
el Decret 151/2017 de 17 d’octubre, la 
figura del responsable assistencial per 
als dentistes. Alhora, i al marge d’altres 
temes, va repassar amb detall com ha 
estat el procés de renovació de la pòlissa 
de responsabilitat civil professional que 
el COEC ofereix als col·legiats i les con-
dicions que hi han quedat establertes. 

atesos pels responsables de les clíniques, 
en el darrer any, s’han pogut aturar o 
rectificar nombroses accions publici-
tàries susceptibles d’incomplir el codi 
deontològic o la legalitat vigent. Els col-
legiats, a més, des d’ara tenen un nou 
canal (WhatsApp) per alertar al Col·legi 
de possibles casos de publicitat il·lícita. 

Finalment, durant l’assemblea, també es 
va informar de les accions empreses pel 
COEC arran del cas iDental. El Col·legi, 
en concret, ha endegat una sèrie d’ac-
cions per fer front a la situació creada 
arran del tancament sobtat de clíniques. 
S’han promogut accions penals contra 
iDental i els seus responsables per posar 
en coneixement dels tribunals de justí-
cia fets que podrien ser constitutius de 
diversos delictes. Així mateix, s’han fet 
reunions amb responsables de diverses 
administracions i institucions amb l’ob-
jectiu de donar resposta a les necessitats 
dels pacients afectats.

En el marc de l’assemblea, ja en clau 
econòmica, cal recalcar que es va 
aprovar una modificació de les quotes 
ordinàries que, un any més, es redu-
eixen 2 euros cada mes. En l’apartat 
econòmic, també és rellevant l’amor-
tització d’1 milió d’euros de les hipote-
ques que té subscrites l’entitat  (vegeu 
les gràfiques i balanços concrets en 
l’espai elaborat pel tresorer i el comp-
tador en aquest mateix número).

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
La Comissió Deontològica també va 
presentar a l’assemblea un informe 
d’activitat que recull les accions por-
tades a terme per lluitar contra l’intru-
sisme i la mala praxi manifesta, així 
com en defensa de l’odontòleg davant 
d’acusacions infundades tant per part 
de pacients com d’altres professionals. 

Cal subratllar que, gràcies als requeri-
ments fets pel COEC, majoritàriament 
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Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya
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esoler@coec.net
Travessera de Gràcia, 93-95
08006 Barcelona
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COMENÇA LA TARDOR AMB 
BON PEU I MILLOR FORMA

Preus exclusius a la teva quota DiR  

Accés a tots els clubs en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos (Tuset & Mandri)

Tovallola inclosa

Condicions especials a la inscripció

És necessari acreditar-se com a associat o beneficiari aportant el carnet vigent.

Per a més informació, consulta a 

dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/18

DiR, la referència del fitness a Barcelona des de 1979

Ara, per ser del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya et posem molt fàcil viure l’experiència DiR.

 Suma’t a l’estil de vida saludable i gaudeix dels 
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ENTREVISTA · DRA. SUSSI CASELLAS

Personalment, què la va portar a 
dedicar-se a l’odontologia? 
Mai vaig tenir una vocació clara, m’in-
teressaven moltes coses, però gairebé 
totes relacionades amb el món de la 
ciència i la salut. Tot i que, en un pri-
mer moment, em vaig decantar per la 
medicina forense, vaig acabar canvi-
ant de rumb després d’estar un temps 
ajudant un familiar dentista que em 
va fer canviar d’idea.
 
Quins són els aspectes que més li 
agraden de la professió?
E l  t r a c te  a m b  le s  p e r s one s ,  aj u-
dar-les i acompanyar-les per millo-

l’odontòleg ocupen el lloc que 
mereixen en el camp de la salut?
En general, les autoritats sanitàries 
n’han menystingut la importància, un 
fet que ha anat desvirtuant el vessant 
més mèdic de l’odontologia per con-
vertir-la en una especialitat purament 
tècnica que, gent amb pocs escrúpols, 
s’ha atrevit fins i tot a mercantilitzar. 
Per això, actualment, molts odontò-
legs es veuen obligats a treballar sota 
polít iques més economicistes que 
sanitàries i amb condicions laborals 
indignes que han provocat un des-
prestigi absolut tant dels professionals 
com de la professió. 

ra r  la sa lut .  Ta mbé l ’aspecte més 
mèdic, artístic i de gestió. En qual-
sevol cas, on realment he trobat el 
meu l lo c  és  a  l ’atenció  pr i m à r ia . 
Hi exerceixo ―com m’agrada defi-
nir-ho― com a odontòloga de cap-
çalera i on, a banda de convertir-te 
en el  referent odontològic de tota 
la fa m í l ia i  f ins i  tot  de la comu-
nitat, és on crec que rau l’essència 
de qualsevol professió sanitària. O 
sigui, en la promoció de la salut i la 
prevenció de les malalties.  

Al nostre país, creu que 
l’odontologia i la figura de 

Ha estat elegida presidenta de la Seu Provincial del COEC a Girona.

Dra. Sussi Casellas: “La salut no es pot 
mercantilitzar, hi perd tothom”

La nova presidenta de la Junta Provincial del COEC a Girona fotograf iada a les instal·lacions de la seu provincial
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Quina aportació li agradaria fer al 
Col·legi com a presidenta de la Seu 
Provincial de Girona?
La seu sempre ha tingut molta inici-
ativa i ha estat molt proactiva en la 
defensa dels interessos dels col·le-
giats de la província. Ha estat molt 
participativa dins del teixit associ-
atiu local i ha tingut molt interès en 
la formació continuada de qualitat. 
Ens agradaria conservar i potenciar 
aquests aspectes.  Para l·lela ment , 
voldríem que els col·legiats més joves 
s’impliquessin més en la vida col·le-
gial. Al capdavall, ells són el futur 
de la professió i qui ha de vetllar per 
dignificar-la. Per això, aportarem la 
màxima disposició a col·laborar en 
tot allò que els interessi o preocupi 
a fi que no entenguin la quota col·le-
gial com una obligació, sinó com un 
benefici mutu. 

Quins creu que seran els principals 
desafiaments als quals caldrà fer 
front durant els pròxims anys? 
Doncs els  que ja  comentàvem :  la 
mercantilització, la plètora profes-
sional, la publicitat enganyosa i la 
recuperació de l’ètica i la deontolo-
gia professional, així com d’adapta-
ció dels plans d’estudis a les noves 
necessitats tant professionals com 
de la societat. A banda, incloure més 
prestacions odontològiques a la car-
tera de serveis de la sanitat pública, 
sobretot per als infants. 

La mercantilització de l’odontologia, 
és també un problema a les 
comarques gironines?
A la província, a tot l ’estat i també 
a molts a lt res sectors de la sa lut . 

“Les autoritats sanitàries han 
menystingut la importància de 
l’odontologia, un fet que n’ha 
anat desvirtuant el vessant més 
mèdic per convertir-la en una 
especialitat purament tècnica”

DRA. SUSSI CASELLAS · ENTREVISTA

Com veu la professió avui dia?
A cu r t  ter m i n i ,  u na m ica m agra , 
sincerament. Urgeix que el col·lec-
tiu faci un front comú per establir 
convenis col·lectius que permetin la 
defensa dels interessos dels professi-
onals i dignifiquin, de nou, la profes-
sió. Alhora, cal exigir a les autoritats 
que prenguin mesures serioses que 
permetin dur a terme canvis legisla-
tius per regular amb certa rapidesa 
tant la plètora professional com la 
necessitat que els centres odontolò-
gics siguin regits per professionals 
de l’odontologia i no per persones que 
en siguin alienes. 

Llicenciada en Odontologia per 
la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC), ha cursat 
diversos postgraus a part d’estar 
en constant formació en dietètica 
i nutrició, i salut pública oral. 
Professionalment, des de 2003 
compagina l ’exercici a l ’Àrea 
Bàsica de Salut d’Arbúcies-Sant 
Hilari Sacalm amb la pràctica 
privada a diverses clíniques. 
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“On he trobat realment el meu 
lloc és a l ’atenció primària, 
on exerceixo ―com m’agrada 
definir-ho― com a ‘odontòloga 
de capçalera o de família’    

De fet, si se’m permet l’atreviment, 
crec que és un problema de tota la 
societat. La salut no es pot mercan-
tilitzar, hi perd tothom. 

Quina aportació li agradaria fer a 
la necessària formació continuada 
dels professionals des de la Seu 
Provincial de Girona?
Les necessitats formatives han can-
viat molt i, primer, cal escoltar què 
els fa falta als professionals, quina 
mena de formació busquen. Per tant, 
serà molt important per a nosaltres 
consultar-los mitjançant enquestes 
i poder adequar el model formatiu a 
les necessitats reals. Ja avanço que 
la comissió científica està treballant 
en models diferents de formació, més 
pràctics, més aplicables, amb més 
reconeixement institucional i a preus 
més assequibles i competitius.  

Hi ha alguna fita que li faria 
especial il·lusió poder assolir 

com a representant dels dentistes 
gironins?  
Encara estic aterrant i em falta més 
coneixement tant de les fortaleses com 
de les debilitats de la professió al terri-
tori per aportar propostes més concretes, 
però crec que sempre es pot millorar la 
gestió dels serveis odontològics i esta-
blir circuits més àgils en benefici de la 
població. A més a més, sempre he pensat 
que a l’odontologia li falta cert sentiment 
de col·lectiu i més capacitat per fer front 
comú i generar canvis, ja que tendim al 
conformisme. Estaria bé que la revolució 
de l’odontologia comencés a Girona, oi? 

Com li agradaria ser percebuda 
pels col·legiats gironins?
Doncs no m’agraden massa ni les 
jerarquies ni  els ga lons.  És a d ir, 
només vull ser una més, propera a 
les inquietuds, assertiva en les solu-
cions i procurar que es faci un bon 
treball en equip. Per això tinc una 
junta molt ben preparada.

ENTREVISTA ·  DRA. SUSSI CASELLAS

La Dra. Sussi Casel las a la sala d ’ac tes del COEC a Girona.
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ACTUALITAT

Un de cada quatre casos és mortal
E l  c à n c e r  o r a l  r e p r e s e nt a  e nt r e 
e l  3  i  e l  5 % de  tot s  e l s  ca so s  que 
es d iagnost iquen a Cata lu ny a .  E l 
2016 ,  se’n van registrar 1 .142 (850 
en homes i 292 en dones), dels quals 
370 van ser mortals. Per tant, més o 
menys un de cada quatre acaba amb 
la mort del pacient i ,  en la majoria 
de casos, perquè es diagnostica en 
un estadi molt avançat de la malal-
t ia . Entre els principals factors de 
r i sc  p er  desenvolup a r  u n cà ncer 
ora l  h i  ha el  consu m de tabac i /o 
a lcohol .  Segons dades del  Depa r-
tament de Salut ,  el càncer oral és, 
aprox imada ment ,  quatre vegades 
més prevalent entre els fumadors 
q u e  e n t r e  l e s  p e r s o n e s  q u e  n o 
f umen. I ,  en el  cas dels f umadors 
q ue  ta m b é con s u mei xe n a lcohol 

regularment, el risc augmenta entre 
sis i quinze vegades. 

Amb l’objectiu d’incentivar la visita 
periòdica al dentista entre la pobla-
ció en general, el COEC ha estrenat 
una campanya de comunicació sota 
el lema ‘El teu dentista et pot salvar 
la vida’. El president del COEC, el Dr. 
Antoni Gómez, explica que, “d’una 
banda, la campanya pretén que la 
població es prengu i més ser iosa-
ment la salut bucodental i, per tant, 
s i g u i  c o n s c ie nt  d e l s  r i s c o s  q u e 

La campanya té per objectiu que la 
població es prengui més seriosament 
la salut bucodental i, alhora, posar en 

valor la feina dels dentistes

comporta no anar al dentista periò-
dicament i ,  d’altra banda, posar en 
valor el paper dels dentistes com a 
prescriptors de salut”.

El teu dentista et pot salvar la vida
La campanya El teu dentista et pot 
salvar la vida compta amb el suport 
de la SECIB. Es difon a través de les 
xarxes socials del Col·legi i inclou dos 
vídeos publicitaris. A més, a la façana 
de la seu col·legial s’hi ha instal·lat un 
vinil de 5x2 metres que reprodueix 
la imatge i el missatge de la campa-
nya. Durant el Dia Europeu Contra el 
Càncer Oral també es van distribuir 
centenars de llaços de color lila amb 
clapes blanques perquè les persones 
que ho desitgessin poguessin mostrar 
públicament el compromís amb la 
lluita contra aquesta malaltia. 

‘El teu dentista et pot salvar la vida’, una campanya 
per promoure la detecció precoç del càncer oral
Coincidint amb el Dia Europeu contra el Càncer Oral, el 12 de juny, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
va voler recordar que anar regularment al dentista permet detectar-lo de forma precoç i millorar-ne el pronòstic. Per tant, la 
visita periòdica per revisar la salut bucodental esdevé un factor determinant. Segons la Sociedad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB), el 90% dels casos de càncer bucal i d’orofaringe són fàcilment detectables amb una simple inspecció per part del 
professional, que després confirma el diagnòstic mitjançant una biòpsia. La detecció precoç és la clau  

per poder curar el càncer oral

EL TEU DENTISTA 
ET POT SALVAR 

LA VIDA
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ACTUALITAT

Un emblemàtic bus ver mel l 
de dos pisos retolat expres-
sament per a la campanya 

va recór rer el  país per sensibi l it-
zar persones de totes les edats de 
la importància de tenir cura de la 
salut bucodental i anar regularment 
al dentista. El president dels dentis-
tes catalans, el Dr. Antoni Gómez, 
explicava que “amb aquesta acció 
hem volgut  sor t i r,  p er  u n d ia ,  de 
les nostres cl íniques i del Col·legi 

per anar a fer promoció de la salut 
bucodental d’una forma entretinguda 
i propera. Aprofitant la diada de Sant 
Jordi, a més, hem obsequiat els nens 
i nenes que s’acostaven al bus amb 
un exemplar de La veritable història de 
la Fada de les Dents i, a tothom, amb 
un kit d’higiene bucodental”.

La h istòr ia del  l l ibre s ’ inspira en 
e l  p e r s on atg e  de  to ot h  fa i r y  de l s 
països anglosaxons i en el popular 

ratonc i to Pérez  de la t radició cas-
tel lana. Albert Juvany, odontòleg i 
escr iptor,  ha estat l ’encarregat de 
fer-ne l ’adaptació i  E lena Frauca , 
s’ha encarregat de les il·lustracions. 
Tanmateix ,  la f igura de la fada de 
les  dents  que apa rei x  a l  conte té 
l ’or igen en u n concu rs  de d ibu i x 
i n f a nt i l  or g a n it z at  e l  nov e m bre 
passat pel mateix COEC a l ’Escola 
Pia de Sitges, juntament amb l’As-
sociació de Mares i Pares. 

El COEC reparteix 7.000 exemplars de ‘La 
veritable història de la Fada de les Dents’ i 
3.500 kits d’higiene bucodental per Sant Jordi
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) va dur a terme, pels volts de Sant Jordi, una acció de 
promoció de la salut bucodental a les quatre capitals catalanes, a bord d’un emblemàtic bus vermell de dos pisos, que va 
acabar el recorregut a Barcelona el 23 d’abril.

 

El bus retolat amb la campanya de promoció de la salut bucodental rebent escolars a la plaça Poeta Marquina de Girona

El Dr. Albert Juvany, autor de la “La fada de les dents” signant 
exemplars del conte editat pel COEC
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ACTUALITAT

El bus de la salut bucodental va comen-
çar la ruta a Girona el 18 d’abril, on va 
instal·lar-se a la plaça Poeta Marquina. 
El 19 d’abril, va traslladar-se a Tarragona 
per rebre persones de totes les edats a 
la plaça Imperial Tarraco. El 20 d’abril, 
el bus va circular per carreteres lleida-
tanes i va fer parada a la plaça Ricard 
Vinyes de la capital del Segrià. Final-
ment, el 23 d’abril, dia de Sant Jordi, va 
arribar a Barcelona i va quedar instal·lat 
a tocar de l’Arc de Triomf, al passeig 

Lluís Companys. A la capital catalana, 
a més, es va instal·lar una carpa al cos-
tat del vehicle, on es va comptar amb 
la presència de l’autor del conte, que va 
signar desenes d’exemplars de l’obra.

En total, durant l’acció a Tarragona, 
Lleida i Girona es van repartir 1 .000 
exemplars del l l ibre i 500 kits d’hi-
giene bucodental a cada una de les 
seus. A Barcelona la xifra es va ele-
var fins a 4.000 contes i 2 .000 kits.

La campanya durant l’estada a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona

La Dra. Sussi Casellas, presidenta de la seu provincial  
de Girona, al costat del bus

El Dr. Antoni Gómez, president del COEC, amb el Dr. Juvany  
a l ’Arc de Triomf de Barcelona
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ACTUALITAT

El 26 de febrer passat, la Junta 
Electoral, d’acord amb l’article 
122 i següents dels Estatuts 

del COEC, un cop examinada la docu-
mentació lliurada i havent compro-
vat que reunien tots els requisits, va 
proclamar guanyadores les candida-
tures úniques que s’havien presentat 
per integrar les juntes provincials 
de Girona i Lleida sense necessitat 

d’eleccions. En el cas de Lleida, es 
va proclamar la candidatura encap-
çalada pel Dr. Joan Carrera i Guiu, 
mentre que, a Girona, la proclamació 
va recaure en la junta que tenia la 
Dra. M. Assumpció Casellas Obiols 
al capdavant. 

Pel que fa a la junta provincial de 
Ta r r ag on a ,  l a  Ju nta  E le c tor a l  v a 

concloure que l ’única candidatura 
presentada no reunia els requisits 
legals ni estatutaris per declarar-se 
vàlida d’acord amb el que indiquen 
e l s  E s t at ut s  C ol·le gia l s  ( 1 17,  1 2 2 , 
10 6 ,  107 ) ,  per la qua l  cosa va pro-
clamar la pròrroga de l’actual junta 
de govern provincial f ins a la con-
vocatòria de noves eleccions, en el 
termini d’un any. 

Proclamació de candidatures guanyadores  
a les juntes provincials de Lleida i Girona,  
i pròrroga a la de Tarragona
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ACTUALITAT

Durant aquest curs acadèmic, 
la seu prov incia l  del  COEC 
a  Ta r r a g on a  h a  c ont i nu at 

donant prioritat als cursos forma-
tius per als col·legiats. Igual que en 
els últims anys, l’espai del Col·legi 
ha aconseguit oferir una mitjana de 
dos cursos presencials mensuals. La 
resposta de participació per part dels 
col·legiats i del personal auxiliar de 
les clíniques ha estat, un any més, 
molt alta. Cal destacar que la majoria 
de cursos que s’ofereixen són gratu-
ïts. En aquest curs acadèmic també 
s’ha iniciat un cicle de conferències 
trimestrals que, a poc a poc, els orga-

nitzadors volen que es consolidi com 
a complement a l’oferta formativa.

Gràcies a l’acord signat aquest any 
amb l’Associació Espanyola d’Endo-
dòncia (AEDE), es va aconseguir que 
la Dra. Montserrat Mercadé Bellido 
i mpa r t ís  u n excel·lent  cu rs ,  a mb 
taller pràctic inclòs, sobre els aven-
ços en endodòncia que va omplir la 
seu del Col·legi .  Des de Tarragona 
s’aposta per la formació dels profes-
sionals de l’odontologia, una de les 
eines més importants que es poden 
oferir als col·legiats perquè esdevin-
guin excel·lents professionals.

La formació, eix central de l’activitat  
a la seu de Tarragona

La Dra. Montserrat Mercadé impartint un curs a la seu tarragonina.

Un altre moment, de caràcter més pràctic, de la formació.
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ACTUALITAT

Ja a la segona part, molt més intensa, el 
grup The Madurets, format pel Dr. Toni 
Caro, odontòleg (guitarra), l’Albert (veu i 
guitarra), l’Eduard (bateria), en Xavi (baix) 
i en Guillem (piano) van amenitzar el pica-
pica ofert pel restaurant Siloc’s amb temes 
tan mítics com: Where’s my mind (Pixies), 
Wannabe (Spice Girls), Sweet Jane (Lou 
Reed), Walk like ant Egyptian (The Bangles), 
All about the bass (Meghan Trainor), Chup 
chup (Australian Blonde), Head on (Jesus 
and Mary Chain), Cannonball (The Breeders) 
o Love will tear us apart (Joy Division). 

El dimecres 6 de juny, els col-
legiats i col·legiades del COEC 
de la Seu Territorial de Girona 

van poder gaudir d’un concert que 
va tenir com a  intèrprets col·legues 
odontòlegs i estomatòlegs aficionats 
a la música. L’acte va servir de clo-
enda del curs acadèmic 2017-2018. 

La Dra. Cristina Cortés va presentar 
i conduir l’esdeveniment i es va aco-
miadar dels assistents després de 
quatre anys al capdavant de la coor-
dinació de la Comissió Científica. La 
doctora va aprofitar l’avinentesa per 
desitjar molta sort i molts encerts al 
Dr. Nacho Arcos, la persona que la 
substituirà en el càrrec a partir d’ara. 
En nom de la Junta del COEC Girona, 
es va agrair la la feina feta a la Dra. 
Cortés i se li va desitjar molta sort en 
la nova etapa que emprèn. 

En el transcurs del concert, els assis-
tents a la sala van poder gaudir de dues 
parts: una primera, més clàssica, on es 
van interpretar les següents obres: 

Banda sonora per violí, a càrrec de Dr. 
Anoni Gómez, odontòleg i convidat 
d’honor com a president del COEC. 

Isn’t she lovely (Stevie Wonder), Fee-
l ing good  (Nina Simone) i  Imagine 
(John Lennon) inter pretades a mb 
g u it a r r a  p e l s  o do ntòle g s  To m à s 
Hereu i Ignasi Soria. 

Sonata de Fa Major en 3 moviments : 
vivace, largo i allegro (Telemann), a 
càrrec de la  Dra. Sara Sabrià, odon-
tòloga (f lauta de bec) i Joan Sabrià 
estomatòleg (viola de gamba)

Í taca  de L lu ís L lach per a f lautes 
dolces interpretada per un conjunt 
format per a l’ocasió amb les docto-

res Sussi Casellas, Cristina Cortés, 
Daniela Dileo, Agnès Ministral, Laura 
Morera, Sara Sabrià, Elisenda Sella-
bona, totes elles odontòlogues, el Dr. 
Enric de Ribot, odontòleg,  el Dr. Joan 
Sabrià, estomatòleg, i Oriol i Mireia 
Codina, familiars d’odontòloga. 

Quan calla la ciutat (Txarango), En el 
muelle de San Blas (Maná), Qué bonito 
(Rosario) que van sonar a través de les 
guitarres de la Dra. Paula Casas, odon-
tòloga, i Santi Fontclara. 

Música en la cloenda del curs a Girona
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Amb l’objectiu d’estimular els 
nois i noies a fer-se revisions 
dentals periòdiques, donar-los 

a conèixer la importància de mantenir 
uns bons hàbits d’higiene dental i fer-
los perdre la por d’anar al dentista, el 
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC) va organitzar, aquest 
curs escolar, un concurs consistent 
a crear un lipdub (un tipus de vídeo 
que combina sincronització labial i 
doblatge d’àudio per fer un vídeo a par-
tir d’una cançó en una única seqüència 
ininterrompuda) a partir de Ves al den-
tista un cop l’any, la cançó composta per 
Manu Guix per a la darrera campanya 
de comunicació del Col·legi. 

El concurs estava adreçat a alumnes 
dels centres educatius de Catalunya 
que estiguessin cursant 4t d’ESO o 2n 
de Batxillerat en el moment de parti-
cipar-hi i estava dotat amb diferents 
premis en metàl·lic, destinats a finan-
çar part del viatge de fi de curs dels 
grups guanyadors.

El 13 d’abril passat, després de valorar 
els onze treballs presentats (tots estu-
diants de 4t d’ESO), el jurat va decidir 
atorgar el primer premi del concurs 
(valorat en 1.250 euros) al lipdub realit-
zat pels alumnes de l’Institut Almatà 
de Balaguer. També es van concedir 
tres premis de 500 euros als treballs 
finalistes enregistrats pels alumnes 
de l’Escola Pia d’Igualada (1r finalista) 
l’Institut Joan Martorell d’Esplugues 
de Llobregat (2n finalista) i l’Escola 
Vedruna de Berga (3r finalista). Tots 
els lipdubs que van prendre part del 
concurs es poden veure a la pàgina 
web del COEC.

Els escolars catalans ballen al ritme de  
‘Ves al dentista un cop l’any’ per al concurs 
de lipdub del COEC

Els alumnes guanyadors del primer premi de l ’Institut Almatà de de Balaguer.

Els guanyadors, amb el xec

Alumnes de l ’Institut Joan Martorell d ’Esplugues de Llobregat.

Alumnes de l ’Escola Pia d’Igualada.
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dòncia de totes les dents superiors i 
inferiors i rehabilitacions totals amb 
pròtesi fixa implantosuportada.

DIAGNÒSTIC
Pe r  re a l i t z a r  u n  d i a g nò s t ic  c or-
recte i  un poster ior pla de tracta-
ment ,  s ’ i n for m a a  la  p acient  que 
és necessari retirar la pròtesi f ixa 
prèvia i avaluar l’estat de cada dent 
de manera individual. La línia mit-
jana inferior s’ha obert amb el pas 
del temps des de la col·locació dels 
ponts. Els incisius laterals superiors 
estan decapitats i cariats, així com 
els tercers molars inferiors.

INTRODUCCIÓ
La resolució de casos complexos par-
tint d’un fracàs previ resulta un repte 
en la majoria dels casos. Es presenta el 
cas següent volent mostrar una opció 
conservadora i efectiva per tractar la 
situació d’una pacient amb un seriós 
problema bucodental.

PRESENTACIÓ DEL CAS
Dona de 34 anys sense malalties sistè-
miques conegudes. Fumadora d’uns 10 
cigarrets al dia. Com a antecedent odon-
tològic, és portadora d’una rehabilitació 
dentosoportada realitzada fa sis anys. 
Classe 2 dental i òssia, somriure gingi-

val i desviació del maxil·lar superior i 
línia mitjana.

Ve a la consulta amb caràcter d’urgèn-
cia a causa d’un dolor agut a 3.8 inclòs 
a la rehabilitació amb ponts metàl-
lics-ceràmics. Després de la valoració 
inicial, s’evidencia que la rehabilitació 
prèvia ha fracasat. Presenta càries, 
gingivitis i invasió de l’espai biològic 
a les dents rehabilitades amb pròtesi 
fixa, així com una funció pobra i una 
estètica no satisfactòria.

Acudeix a la consulta amb un pla de 
tractament previ que implicava exo-

*Figura 1 i 2: Imatge intraoral frontal i lateral de la rehabilitació prèvia de la pacient a la primera visita.

*Figura 3: Ortopantomografia inicial el dia de la primera visita. S’hi aprecia lesió radicular a 1.4 
i 3.8 i càries que infiltra la corona del 4.8. També absències d’1.5, 2.3, 3.5, 3.6, 4.5 i 4.6.

Figura 4: Estat de les dents superiors després de retirar les corones prèvies.

Intervenció conservadora després d’una rehabilitació 
oral prèvia fracassada en una pacient jove

CAS CLÍNIC · INTERVENCIÓ CONSERVADORA DESPRÉS D’UNA REHABILITACIÓ ORAL PRÈVIA FRACASSADA EN UNA PACIENT JOVE
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caldrà que es reavaluïn durant el 
tractament. Per tant, no és factible 
entregar un pla de tractament tancat 
des del primer dia. 

RESOLUCIÓ DEL CAS
Després d’explicar-li la proposta de 
tractament i acceptar-la, la pacient 
deixa de fumar. Així, es preveu una 
millora tant el pronòstic de la futura 
rehabilitació com de la salut en gene-
ral. Es confeccionen ponts provisio-
nals de laboratori de resina.

Al valorar cada dent de manera indi-
vidual, l’única que es va extreure va 
ser l’1 .4. Els incisius inferiors, des-
prés de desprendre les corones anti-
gues, es troben en millor estat que les 
superiors, fet que millora el pronòstic. 
(Figures 4 i 5).

L es  e ndo dòncies  de  4 .4 ,  1 . 2  i  2 . 2 
es realitzen amb sistema recipro-
ca nt  ( Re cipro c ®)  i  s ’obt u ren a m b 
gutaperxa termoplastificada. A les 
dents 1 .2 i 2 .2 són necessaris espi-
gues metàl·liques intraconducte amb 
cimentat adhesiu. (Figura 6)

Després de l’allargament coronari, un 
cop estabilitzats els teixits, es realitza 
la correcció dels tallats previs i la pro-
visionalització mitjançant els ponts de 
resina de laboratori. (Figures 7 i 8)

Per a la col·locació dels implants, al 
primer quadrant, es porta a terme una 
regeneració òssia mitjançant la tèc-
nica d’elevació al si amb una finestra 
lateral, farcit amb xenoempelt i mem-
brana reabsorbible (Osteobiol Apatos® 
i Evolution®) i col·locació immediata 
dels implants (BioHorizons Tapered 
Internal®) de l’hexàgon intern a 1.4 i 
1.5 de 3 i 3,8 mm respectivament. Als 

Al segon quadrant, la pacient no hi 
té el pr imer premolar,  segons ens  
informa, per una exodòncia a l’ado-
lescència per guanyar espai. Degut a 
la bona predisposició, que és una noia 
jove i al tractament odontològic previ 
que ja havia realitzat, se li proposa un 
pla de tractament més conservador. 
(Figura 1, 2 i 3)

PLA DE TRACTAMENT
1. Retirada de la rehabilitació prèvia
2. Extracció de dents no restaurables
3. Allargaments coronaris superiors
4. Endodòncia de dents amb afecta-

ció pulpar

5. Provisionalització
6. Col·locació d’implants als espais 

edentats inferiors i del primer quadrant
7. Rehabilitació total fixa dentosupor-

tada i implantosuportada
8. Fèrula de descàrrega tipus Michigan

S ’assu meix i  ex pl ica a la pacient 
que no és possible centrar la l ínia 
mitjana. Es decideix rehabilitar fins 
als primers molars assumint que el 
segon quadrant no disposa del pri-
mer premolar. Tanmateix, s’explica 
de manera clara i precisa que el pro-
nòstic de les dents més danyades és 
pitjor que el de les dents íntegres i 

Figura 5: Estats de les dents inferiors després de retirar les 
corones prèvies, molt millors que les superiors.

Figura 6: Detall de les endodòncies del 2.2 i de l ’1.2  
(aquest últim encara amb l ’obturació provisional).

Figura 7: Detall de les dents superiors reconstruïdes després 
de l ’allargament coronari. S’observen >3 mm de teixit dentari 

aconseguits i una millora de l ’estat periodontal, aquí encara en 
procés de cicatrització. Els tallats es van corregir posteriorment.

*Figura 8: Pont provisional de resina superior. S’observa que la 
línia mitjana se centra durant la protrusió.

INTERVENCIÓ CONSERVADORA DESPRÉS D’UNA REHABILITACIÓ ORAL PRÈVIA FRACASSADA EN UNA PACIENT JOVE · CAS CLÍNIC
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CAS CLÍNIC · INTERVENCIÓ CONSERVADORA DESPRÉS D’UNA REHABILITACIÓ ORAL PRÈVIA FRACASSADA EN UNA PACIENT JOVE

es col·loca la rehabilitació definitiva 
confeccionada per Ignasi Rosel ló 
Camps com a tècnic de laboratori , 
en meta l l- cer à m ica ( V I TA®)  a m b 
bases mecanitzades sobre implants 
i òxid de zirconi-ceràmica (VITA®) 
a les dents ,  a ix í  como u na fèr u la 
de descàrrega t ipus Michigan per 
protegir la rehabilitació. Així, es va 
aconseguir una funció correcta, una 
estètica molt superior a la inicial i 
millor estabilitat als teixits. (Figures 
13, 14, 15, 16 i 17).

sectors posteroinferiors, per tractar 
l’atrofia horitzontal de la cresta òssia, 
es realitza una expansió òssia sense 
descàrregues amb col·locació d’im-
plants de 3.8 mm de manera intra-
operatòria. Regeneració òssia guiada 
amb xenoempelt i membrana dèrmica 
(Osteobiol Apatos y Derma®).
 
Durant la segona fase, es porten a 
terme empelts lliures de teixit connec-
tiu amb banda d’epiteli queratinitzat 
palatí per millorar les condicions del 

teixit tou periimplantari inferior fixat 
amb sutura monofilament 5/0 (Sera-
lon®). (Figura 9, 10, 11 y 12)

Durant els mesos d’osteointegració, 
un tota l  de set ,  dels impla nts i  la 
cicatrització dels allargaments coro-
naris, es va treballar amb diversos 
jocs de provisionals per aconseguir 
estabilitzar els teixits periodontals. 
Passat aquest període, per acabar, 
es porta a terme la tècnica de doble 
impressió amb silicona (Cronolab®) i 

*Figura 10: Detall de l ’arcada inferior.

*Figura 15: Ortopantomografia final de la rehabilitació.*Figura 11: Detall de l ’arcada superior.

*Figura 12: Empelt de teixit connectiu amb banda d’epiteli queratinitzat, provinent del 
paladar. Suturat a vestibular dels implants amb sutura monofilament 5/0.

*Figura 9: Ortopantomografia de control prèvia  
a la rehabilitació definitiva. 
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Un cop finalitzat el tractament, es van 
donar instruccions precises d’higiene 
i manteniment amb mitjans mecànics 
i irrigador oral, i es va insistir en l’ús 
de la fèrula de descàrrega. L’evolució 
del cas es satisfactòria tant a nivell 
funcional com estètic.

Agraïments a Carla Cadenas Sebas-
tián, Ignasi Roselló Camps, Raúl Ayuso 
Montero, Clara González Juidías i 
Matías Rivero Pérez.

CARLOS POLIS YANES
Llicenciat en Odontologia per la Universitat Europea de Madrid
Postgraduat en Capacitació Clínica a la Universitat Europea de Madrid
Especialista Universitari en Medicina Oral a la Universitat Complutense de Madrid
Postgrau en Cirurgia Bucal a la Universitat Complutense de Madrid
Màster en Medicina, Cirurgia i Implantologia Oral por la Universitat de Barcelona
Professor col·laborador del Màster en Medicina, Cirurgia i Implantologia Oral de la Universitat de Barcelona
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*Figura 16: Imatge intraoral frontal de la rehabilitació definitiva. *Figura 17: Detall intraoral lateral de la rehabilitació definitiva.
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Els doctors Eduard Ferrés Padró i Fernando Alaejos Algarra, 
directors del Diploma, són uns professionals amb una àmplia 
experiència en l’àmbit de la implantologia oral, i com a formadors 
en la matèria han dissenyat el curs en sessions que poden ser 
conferències, seminaris, tallers pràctics, sessions de casos 
clínics, i pràctica clínica implantològica, en equips de tres 
alumnes a la Clínica del COEC, supervisats per professors clínics. 
Els diferents mòduls compten amb un quadre docent de prime- 
res figures, en el seu camp, per tal de transmetre el coneixement 
segons les últimes evidències i amb el màxim rigor científic. El 
conjunt dels mòduls acredita un nivell de competència avançat. 

 
 

      
 

 
 

      
 

 MÒDUL 6.1 15 de MARÇ de 2019
Cirurgia avançada II
Carles Martí Pagès i Eduard Ferrés Padró 

MÒDUL 6.2 16 de MARÇ de 2019
4a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, F. Alaejos i C. Martí  
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Maneig dels teixits tous perimplantaris 
Alejandro Rover Moroni i Eduard Ferrés Padró
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5a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, F. Alaejos i E. Ferrés  
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MÒDUL 3.1 14 de DESEMBRE de 2018
Periodòncia aplicada a la implantologia 
Alejandro Rover Moroni i Eduard Ferrés Padró

MÒDUL 3.2 15 de DESEMBRE de 2018
1a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, F. Alaejos i E. Ferrés  

 
       

 
       

        

   
       

 

MÒDUL 8.1 17 de MAIG de 2019
Límits de la implantologia
Fernando Alaejos, Eduard Ferrés, Jesús López,
Carles Martí i Alejandro Rover 

MÒDUL 8.2 18 de MAIG de 2019
6a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, F. Alaejos i C. Martí  
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2a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, F. Alaejos i E. Ferrés  

 
       

 
      

       
 

 

MÒDUL 9.1 14 de JUNY de 2019
Presentació TFD. Cloenda
F. Alaejos, E. Ferrés, J. López, C. Martí, A. Rover,
C. Pogliafito i A.Soler 

MÒDUL 9.2 15 de JUNY de 2019
7a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, A. Soler, J. López, A. Rover, C. Martí,
F. Alaejos i E. Ferrés  
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Un cop clausurat, els assistents que hagin superat el Curs rebran 
un certificat emès per l'InterAc Salut amb 20 crèdits ECTS. 
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MÒDUL 5.1 15 de FEBRER de 2019
Cirurgia avançada I
Fernando Alaejos, Carles Martí i Eduard Ferrés

MÒDUL 5.2 16 de FEBRER de 2019
3a. Sessió pràctica clínica de cirurgia i pròtesis
C. Pogliafito, F. Alaejos i E.Ferrés  
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Justificació
Els anestèsics locals (AL) són una de 
les drogues que s’utilitzen més sovint 
en la pràctica odontològica. La inten-
ció d’aquest article és fer una actu-
alització breu dels efectes adversos 
que produeixen i de la gestió de les 
complicacions sistèmiques.

Introducció
El control del dolor mitjançant l’anes-
tèsia local és una part intrínseca de la 
pràctica odontològica. S’estima que un 
odontòleg pot arribar a injectar més 
de 4.000 cartutxos d’AL a l’any. Tres-
cents milions se n’administren cada 
any als Estats Units. 

Mecanisme d’acció
Inhibeixen de forma reversible la con-
ducció nerviosa (sensitiva i motora), 
a partir de la interrupció de l’inici de 
la despolarització i la propagació del 
canvi de potencial de la membrana, 
mitjançant el bloqueig dels canals de 
sodi de la membrana plasmàtica de les 
cèl·lules nervioses. Aquest bloqueig 
de l’entrada de Na+ a la cèl·lula impe-
deix que es desencadeni i propagui el 
potencial d’acció necessari per conduir 
l’impuls nerviós des del lloc de la noxa 
cap al sistema nerviós central (Fig. 1).

Càlcul dels mil·ligrams d’anestèsic 
per cartutx
Es calcula multiplicant la concentració 
(que pot ser de 0,5% a 4%), pel volum del 

Lidocaïna 2% Sense epinefrina V/C 1:50.000 V/C 1:100.000

Teixit pulpar 5-10 min 60 min 60 min

Teixit tou 60-120 min 3-4 hores 3-4 hores

Taula 1. Durada de l ’efecte anestèsic de la lidocaïna amb o sense epinefrina.

la situa dins del grup d’anestèsics de 
durada mitjana. Les presentacions 
són del  2% a mb vasoconstr ictor i 
del 3%, sense. Té una latència d’un 
a tres minuts i la durada de l’efecte 
pot arribar a dues hores en teixits 
tous depenent de la presència i con-
centració del vasoconstrictor i de la 
tècnica emprada. 

Té u n efecte  v a so d i latador  força 
menor que la procaïna, però superior 
al de la prilocaïna i la mepivacaïna. 
La diferència clínica entre una solu-
ció de lidocaïna amb vasoconstrictor 
o sense s’aprecia a la Taula 1. El vaso-
constrictor (V/C) emprat generalment 
és l’epinefrina 1:50.000 o a l’1:100.000.

cartutx, que és d’1,8 ml. Si una solució 
anestèsica s’ha fet amb un anestèsic al 
2% (això equival a 20 mg/ml) es multi-
plica per 1,8, que és la capacitat que té 
el cartutx. El resultat són 36 mg. 

Per saber la quantitat màxima de car-
tutxos que se li poden injectar a un 
pacient, es determina la dosi màxima 
de referència de cada anestèsic local. 
Així, per exemple, per a la lidocaïna la 
dosi màxima és de 4,4 mg/kg de pes.

Anestèsics locals de la pràctica 
odontològica
L i do c a ï n a .  É s u n a ne s tè s ic  u s at 
freqüentment per la seva eficàcia, 
baixa toxicitat i durada, la qual cosa 

USOS CLÍNICS · ANESTÈSICS LOCALS: EFECTES ADVERSOS I GESTIÓ DE LES COMPLICACIONS SISTÈMIQUES

Anestèsics locals: efectes adversos i gestió  
de les complicacions sistèmiques
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Fig. 1. Mecanisme d’acció dels anestèsics locals.
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Dosi màxima de lidocaïna. Si la solu-
ció es al 2% amb epinefrina 1:100.000 
els mil·ligrams i els tubs que es poden 
aplicar s’expressen a la taula 2.

Lidocaïna 2% amb epinefrina 1:100.000

Pes (kg) Mg Nombre de 
cartutxos

30 132 3,5

40 176 4

50 220 6

60 264 7

70 300 8

80 300 8

90 300 8

100 300 8

 
Taula 2. Dosi màxima en mil·ligrams y número de cartutxos de 

lidocaïna 2% amb epinefrina 1:100.000

Articaïna 4% V/C
1:100.000

V/C
1:200.000

Teixit pulpar 75 min 45 min

Teixit tou 3-4 hores 2-3 hores

Tau la 4 .  Durada de l ’e fec te anes tès i c  de l ’a r t i ca ï na amb 
o sense ep inef r ina.

Reacciones adverses
Els AL es poden considerar drogues 
relativament segures mentre n’obser-
vin les normes d’infiltració (aspiració 
prèvia a la injecció) i les dosis màxi-
mes per quilo de pes. No obstant això, 
donada una quantitat d’AL utilitzat, les 
reaccions adverses, tot i ser poc fre-
qüents, es poden observar al consultori 
dental (Taula 5).

Reaccions adverses als anestèsics 
comunament utilitzats

Psicogèniques:
Síncope (més comú)
Hiperventilació
Nàusees, vòmits
Alteracions de la freqüència cardíaca o 
la tensió arterial
Reacciones anafilactoides (simulen 
reaccions al·lèrgiques)

Al·lèrgiques (al·lèrgens potencials):
Èsters (al·lèrgies reals als anestèsics 
tipus amida són molt rares) Metabisulfit 
(present als vasoconstrictores: epine-
frina i levonordefrina) 

Metilparabens (els cartutxos actuals ja 
no en contenen)

Metahemoglobinèmia: 
Associada a l’ús de prilocaïna, articaïna 
i benzocaïna

Parestèsies:
Aparentment més comunes en l’ús 
d’articaïna i prilocaïna

Efectes tòxics. Signes neurològics 
primerencs:
Sedació, sensació de “cap lleuger”, 
disàrtria, excitació, diplopia, alteracions 
de la percepció, mioclònies. 

Nivells sanguinis superiors poden pro-
duir convulsions, depressió respiratòria, 
convulsions tonicoclòniques. 

Si la intoxicació és severa: coma, 
aturada respiratòria, col·lapse cardio-
vascular.

Taula 5. Reaccions adverses als anestèsics  
comunament utilitzats

Articaïna.  Anestèsic t ipus amida, 
amb una potència 1 ,5 vegades més 
gran que la lidocaïna. L’efecte vaso-
dilatador és semblant. La presentació 
és al 4% amb epinefrina 1:100.000 i no 
té acció com a anestèsic tòpic o de 
superfície. Té un alt poder de difusió. 
La metahemoglobinèmia és una de 
les reaccions adverses quan les dosis 
superen les màximes recomanades. La 
dosi màxima per quilo de pes és de 7 
mg, amb un màxim de 500 mg (Taula 
3). (Equivalent a 12,5 ml o 0,175 ml de 
solució per quilo de pes). La durada 
de l’efecte anestèsic varia segons si 
s’usa amb o sense vasoconstrictor. 
Les concentracions d’epinefrina van 
d’1:100.000 a 1:200.000 (Taula 4).

Articaïna 4% amb epinefrina 1:100.000

Pes (kg) Mg Nombre de 
cartutxos

30 210 3

40 280 4

50 350 5

60 420 7

70 490 7

80 500 7

90 500 7

100 500 7

Taula 3. Dosi màxima en mil·ligrams i nombre de cartutxos 
d’articaïna 4% amb epinefrina 1:100.000
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La toxicitat dels anestèsics locals 
és conseqüència de l ’absorció sis-
tèmica. Després d’injeccions repe-
tides o com a conseqüència d’una 
administració intravascular inad-
vertida podem provocar alts nivells 
sanguinis. Aquesta és la raó per la 
qual és tan important aspirar abans 
de cada inf i lt ració.  Encara que la 
predisposició als efectes tòxics pot 
variar en funció de diferents factors 
( lloc d’administració, velocitat d’in-
jecció o presència de vasoconstric-
tor) és important tenir en compte la 
dosi màxima recomanada de cada 
anestèsic local. Les solucions amb 
alta concentració com la articaïna 
i la prilocaïna poden assolir nivells 
tòx ic s  a m b  m e ny s  i n f i l t r a c io n s 

E l  m ate i x  e s t u d i  v a  dete r m i n a r 
una associació significativa entre 
la tècnica utilitzada i la incidència 
d’efectes adversos. Tècniques menys 
f r e q ü e nt m e nt  e m p r a d e s  c o m  l a 
intralligamentosa, la infraorbitària i 
el bloqueig mentonià (entre altres) van 
produir una taxa superior de reaccions 
adverses. En relació amb el moment 
en el qual es presenten els signes i 
símptomes, l’estudi va concloure que 
un 45% dels casos van produir-se al 
moment de la injecció de l’AL i un 
29% dins de les dues hores següents. 
Aquest fet emfatitza la importància de 
l’observació del pacient abans, durant 
i després del procediment per poder 
identificar alguns dels signes prime-
rencs d’intoxicació.
 

que amb solucions anestèsiques de 
menor concentració. 

És important recalcar que el pacient 
pot passar ràpidament dels signes 
neurològics primerencs al col·lapse 
cardiovascular. Els nivells circulants 
d’AL bloquegen la conducció neural a 
nivell cardíac i del sistema nerviós 
central. Per això és fonamental iden-
tificar els signes i símptomes prime-
rencs. Un estudi publicat a la revista 
de la Societat Americana d’Anestesi-
ologia Dental va concloure que exis-
teixen diferències entre els signes i 
símptomes identificats per l’odontòleg 
i els que verbalitzen els pacients. Els 
últims són molt més freqüents 11,5% 
vegades i 26,6% (respectivament).

Gestió i tractament de la intoxicació per anestèsics locals

Avaluació del pacient abans, durant i després del procediment

Persistència de signes primerencs o progressió cap a símptomes severs

Detecció de signes primerencs

Convulsió, aturada respiratòria  

col·lapse cardiovascular  

Atureu l’administració d’AL
Oxigenoteràpia 

(ulleres nasals o mascareta facial)

 “Demaneu ajuda”
Monitoratge EKG,PANI, SAT02.

Inicieu maniobres de reanimació en cas  

d’aturada cardiorespiratòria

Fig. 2. Tractament de la intoxicació per AL. 
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Hi ha evidències creixents que revelen 
que les infusions lipídiques endoveno-
ses poden revertir els efectes de toxici-
tat cardíaca i neurològica dels AL. Els 
estudis en humans no són èticament 
possibles, però els models animals 
i els informes d’alguns casos clínics 
han mostrat resultats favorables. Els 
informes d’aquests casos recomanen 
l’inici primerenc de les infusions lipídi-
ques quan es produeixi el primer signe 
d’arítmia, una activitat convulsiva pro-
longada o una ràpida progressió cap al 
col·lapse cardiovascular. És per això 
que les societats d’anestèsia regional 
recomanen tenir a disposició el rescat 
lipídic en qualsevol consulta on s’uti-
litzin Al. A la Figura 3 podem veure’n 
el protocol d’ús. En el cas que existeixi 
una aturada cardiorespiratòria (RCP) 
cal aplicar el protocol estàndard de 
més el rescat lipídic.

LipidRescueTM

Rescat Lipídic
TRACTAMENT PER A L’ATURADA CARDÍACA INDUÏDA 
PER UN ANESTÈSIC LOCAL

SI US PLAU, MANTINGUEU AQUEST PROTOCOL AL 
COSTAT DE LA BOSSA D’INTRALIPID

En cas d’aturada cardíaca precipitada per anestèsic local que no respongui 

al tractament estàndard, a part de la reanimació cardiopulmonar, cal que 

s’administri Intralipid 20% d’acord amb en règim següent:

— Intralipid 20% 1,5 ml/kg. Injecció ràpida durant 1 minut.

— Seguit, immediatament, d’una infusió a 0,25 ml/kg/min.

— Continueu el massatge cardíac (el lípid ha de circular)

— Repetiu una injecció ràpida cada 3-5 minuts i arribeu, si cal, als 3 ml/kg de 
dosi total fins que la circulació recomenci.

— Continueu la infusió fins que s’estableixi estabilitat hemodinàmica. Augmenteu 
la velocitat a 0,5 ml/kg/min si la tensió arterial baixa.

— La dosi total màxima recomanada és de 8ml/kg.

A la pràctica, en la reanimació d’un adult que pesi 70 kg:
— Agafeu una bossa de 500 ml d’Intralipid i una xeringa de 50 ml.

— Prepareu 50 ml d’Intralipid de la bossa i administreu-lo amb una injecció 
ràpida, repetiu l’operació una altra vegada.

— Després, introduïu un degoter a la bossa d’Intralipid i deixeu-lo córrer 
intravenosament durant 15 minuts seguits.

— Repetiu la injecció ràpida inicial dues vegades més si la circulació espontània 

no s’ha recobrat.

Si feu servir Intralipid per tractar un cas de toxicitat d’anestèsic 
local, si us plau, informeu-vos a través del web www.lipidrescue.org

Fig. 3. Protocol de tractament de l ’aturada per intoxicació per AL amb lípids.
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El 9 de febrer passat, amb motiu de 
la festivitat de Santa Apol·lònia, 
patrona dels dentistes i diada de 

l’odontologia en molts països, el COEC 
va obrir les portes a la ràdio per acostar 
la institució i la importància de la salut 
bucodental al públic en general. 

El programa de RAC1 Tot és possible, 
conduït per El isenda Camps —que 
també és una de les imatges de la 
c a mp a ny a  Ve s  a l  d e nt i s ta  u n  c o p 
l ’any—, es va emetre en directe des 
de l’Auditori del COEC, en una ses-

En la seva intervenció, el Dr. Gómez va 
explicar que els catalans anem poc al 
dentista ja que sis de cada deu confes-
sen que no hi han anat en els últims 
dotze mesos, quan, com a mínim, s’ha 
de visitar un cop l’any, tal com no es 
cansa de repetir el COEC en el leitmotiv 
escollit per donar nom a l’última cam-
panya publicitària. El Dr. Gómez va 
voler subratllar que a partir de la revisió 
anual es poden detectar problemes com 
la càries, la malaltia periodontal o fins i 
tot el càncer oral, d’aquí la importància 
d’aquesta rutina. Per acabar, va recor-

sió especial dedicada íntegrament 
a la salut oral .

L’audiència va poder viure in situ la realit-
zació del programa, on van participar en 
directe el Dr. Antoni Gómez, president del 
COEC, i el Dr. Ventura Menardia, coordi-
nador de la Comissió Social, al costat dels 
col·laboradors habituals del programa 
com la xef Mireia Carbó, que va proposar 
al públic assistent i als oients un seguit 
de receptes que, a banda de ser delicioses 
per al paladar, contribueixen a mantenir 
una bona salut bucodental. 

INSTITUCIONAL · RAC1 EN DIRECTE DES DEL COEC, “TOT ÉS POSSIBLE AMB UN SOMRIURE”

RAC1 en directe des del COEC,  
“Tot és possible amb un somriure”

El Dr. Ventura Menardia durant la seva intervenció al programa emès en directe des del COEC.
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dar les pautes d’una bona higiene bucal, 
tant per als adults com per als nens.

El Dr. Menardia, per la seva part, va cen-
trar la intervenció a donar a conèixer la 
feina feta en els camps de refugiats de 
Grècia a través del projecte Dentist4Refu-
gees en el qual, durant un any, dentistes 
voluntaris coordinats des del COEC han 
atès persones refugiades que necessita-
ven atenció bucodental urgent. Malgrat 
que el projecte es va tancar el mes de 
febrer, la Comissió Social del COEC té 
altres projectes en curs com la Clínica 

Odontològica Solidària, de la qual el Dr. 
Menardia també va parlar extensament.

Els assistents a l’acte van ser obsequiats 
amb un kit d’higiene bucodental i un 
exemplar del conte infantil La veritable his-
tòria de la fada de les dents, escrit per l’odon-
tòleg Albert Juvany i editat pel COEC.

Desprès del programa, la periodista 
Elisenda Camps va visitar les instal-
lacions del Col·legi parant especial 
atenció al Museu i la Clínica Odonto-
lògica Solidària.

RAC1 EN DIRECTE DES DEL COEC, “TOT ÉS POSSIBLE AMB UN SOMRIURE” · INSTITUCIONAL

A dalt, un al tre moment del programa. A sota, diversos 
moments de la v isi ta d ’El isenda Camps a les instal·lacions 

del Col·legi. Sobre aquestes l ínies, la periodis ta amb el 
predident, el Dr. Antoni Gómez.
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INSTITUCIONAL · EXITOSA SEGONA EDICIÓ DE L’ODONTOCONCERT

l’òpera i els clàssics contemporanis fins 
a la rumba o el pop-rock més actual. 
Aquests van ser els artistes que van 
interpretar el programa de la sessió:
• Dr. Josep M. Casanellas i Laia Casa-

nellas, piano i guitarra.
• Dr. Josep M. Casanellas, solo de piano.
• Dra. Eva Miñarro i Jesús Ruiz Segarra, 

veu i piano. 
• Dra. Eva Miñarro i Dr. Antoni Gómez, 

veu i violí.
• Dr. Antoni Gómez, violí.

•  Dr. Manel Miró i Maria Lombarte 
(Àmarim duet), piano a quatre mans.

• Dr. José Francisco Gaviño, versions 
de rumba.

• Banda del Cavit (Dra. Júlia Casas, Dr. 
Carlos Polis, Dr. Juancho Bardají, Dr. 
Guille Moya i un col·laborador), ver-
sions de pop i rock.

Desprès d’escoltar la part clàssica del 
recital, que va tenir lloc a l’auditori, el 
concert va continuar a la zona poliva-

Exitosa segona edició de l’Odontoconcert

Dr. Casanellas i Laia Casanellas

La Banda del Cavit Dr Lluis Garcia i Dra Clara González (comissió Joves Dentistes)  
i el Dr Antoni Gómez (president COEC)

El divendres 19 de gener, col·le-
giats i familiars de totes les 
edats van omplir l’auditori del 

COEC per gaudir d’una vetl lada de 
bona música interpretada pels matei-
xos dentistes, companys del Col·legi 
que, a més d’exercir la professió, han 
tingut carreres musicals paral·leles 
o harmonitzen l’exercici de l’odonto-
logia amb projectes musicals propis.
Més de 200 persones van delectar-se 
amb un repertori que va anar des de 
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EXITOSA SEGONA EDICIÓ DE L’ODONTOCONCERT · INSTITUCIONAL

lent, on el públic va poder ballar rumba 
i rock mentre prenia una copa.

L’O donto concer t  és  u na act iv itat 
p r o m o g u d a  p e r  l a  C o m i s s i ó  d e 
Joves Dentistes del COEC que pretén 
acostar el col·legi als més joves no 
només amb la formació continuada, 
sinó també mitjançant activitats de 
caire lúdic que fomentin diversos 
punts de trobada intergeneracional 
entre col·legiats.

Dr. Manel Miró i Maria Lombarte

Dra Eva Miñarro i Jesus Ruiz Segarra

Dra. Casas, Dr Bardaji, Dr Polis, Dr Moya

Dr. Jose Francisco Gaviño Dr. Antoni Gómez
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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els
despatxos professionals i les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
Bonifiquem la teva quota de col·legiat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fins a

10% 0 20€ Gratis+ + +
de la teva quota comissions d’administració i bonificació de l’1% fins a 20� bruts al Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat manteniment.1 mes en l’emissió de nòmines i sobre el comportament
màxim assegurances socials, abonament del teu negoci.3.
50�� /anuals.* efectiu a partir del 3r mes.2

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a
les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
Las excelentes condiciones mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo de 3.000 euros/mensuales (se excluyen
los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular). Si al segundo mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
2. En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en
los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell.

sabadellprofessional.com

�

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys
risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.

www.mongaycostabella.com    info@mongaycostabella.com
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Millora FM 
de 1.387.632,75 € a 1.417.949,57 € 

+ 2,1848%

Ràtio endeutament: 

0,97

Exigible total:

8.977.436,40 €

31/12/2017 Re expressat 31/12/2016

1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 3.358.923,70 3.294.342,24

4. Aprovisionaments (19.385,53) (18.811,28)

5. Altres ingressos d’explotació 347.685,28 285.994,26

6. Despeses de personal (756.487,64) (709.885,75)

7. Altres despeses d’explotació (1.867.078,85) (1.539.024,97)

8. Amortització de l’immobilitzat (332.036,84) (320.408,32)

9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 696.413,03 667.991,36

13. Altres resultats 4.300,00 (5.460,39)

A) Resultat d’explotació 1.432.333,15 1.654.737,15

14. Ingressos financers 10.325,88 7.631,43

15. Despeses financeres (206.462,63) (229.542,38)

16. Variació de valor raonable en instruments financers (397.293,89) (341.935,66)

B) Resultat financer (593.430,64) (563.846,61)

C) Resultat abans d’impostos 838.902,51 1.090.890,54

20. Impost sobre societats (33.337,04) (10.153,94)

D) Excedent de l’exercici 805.565,47 1.080.736,60

COMPTES 2017

ACTIU FIX
15.581.151,13 €

CAPITAL PROPI
9.275.693,32 €

EXIGIBLE 
A LLARG TERMINI

7.723.407,38 €

EXIGIBLE A CURT TERMINI
1.254.029,02 €

ACTIU CIRCULANT
2.671.978,59 €

18.253.129,72 €           =           18.253.129,72 €

A
C

T
IU

PA
S

S
IU

1. Balanç 2017

2. Compte de pèrdues i guanys 2017

FONS DE
MANIOBRA

1.417.949,57 €

Abreujat a 31 de desembre de 2017
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201320122011
0,00

500.000,00

-500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

-1.500.000,00

-2.000.000,00

1.000.000,00

-1.000.000,00

2015 20162014 2017

3. Evolució de la Ràtio d’endeutament

4. Evolució del fons de maniobra

5. Resultat del 2017 
 RESULTAT 31/12/2017 PRESSUPOST 2017

ingressos 4.417.647,89 3.978.539,69
despeses -3.612.082,42 -3.966.855,93

AL 2017 ES GASTA UN 

9,82% MENYS 
DEL QUE S’HAVIA PREVIST

AL 2017 S’INGRESSA UN 

11,04% MÉS 
DEL QUE S’HAVIA PREVIST
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6. Pressupost 2018

7. Quotes aprovades per al 2018

1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia - Baixa quota 2€/mes i col·legiat 2.968.289,68 €

4. Aprovisionaments -23.910,00 €

5. Altres ingressos d’explotació 258.382,84 €

6. Despeses de personal -667.893,60 €

7. Altres despeses d’explotació -2.182.306,33 €

8. Amortització de l’immobilitzat -343.421,85 €

9. Imputació de subvencions d’;immobilitzat no financer i altres 691.000,00 €

13. Altres resultats -1.000,00 €

A) Resultat d’explotació 699.140,74 €

14. Ingressos financers 7.689,10 €

15. Despeses financeres -183.910,01 €

16. Variació de valor raonable en instruments financers - Amortització h5 -460.189,05 €

B) Resultat financer -636.409,96 €

C) Resultat abans d’impostos 62.730,78 €

20. Impost sobre societats -33.600,00 €

D) Excedent de l’exercici 29.130,78 €

EN EXERCICI
Reducció de la quota 

des de 2014 2017 2018

SP COEC GIRONA -15,75 41,40 39,40

REGIONAL 20,09 18,09

NOVA SEU 3,16 3,16

GIRONA 18,15 18,15

SP COEC LLEIDA -15,97 41,40 39,40

REGIONAL 20,09 18,09

NOVA SEU 3,16 3,16

LLEIDA 18,15 18,15

IMPLANTACIÓ 0,00 0,00

SP COEC TARRAGONA -12,00 41,40 39,40

REGIONAL 20,09 18,09

NOVA SEU 3,16 3,16

TARRAGONA 18,15 18,15

SP COEC BARCELONA -16,00 55,06 53,06

REGIONAL 42,44 40,44

NOVA SEU 12,62 12,62

IMPLANTACIÓ 0,00 0,00

SENSE EXERCICI
Reducció de la quota 

des de 2014 2017 2018

SP COEC GIRONA -15,00  30,91 28,91

 SENSE EXERCICI REGIONAL 20,67 18,67

NOVA SEU 3,16 3,16

SENSE EXERCICI GIRONA 7,08 7,08

SP COEC LLEIDA -19,00  33,34 31,34

SENSE EXERCICI REGIONAL 20,67 18,67

NOVA SEU 3,16 3,16

SENSE EXERCICI LLEIDA 9,51 9,51

IMPLANTACIÓ 0,00 0,00

SP COEC TARRAGONA -15,00  33,36 31,36

SENSE EXERCICI REGIONAL 20,67 18,67

NOVA SEU 3,16 3,16

SENSE EXERCICI TARRAGONA 9,53 9,53

SP COEC BARCELONA -19,00  33,29 31,29

SENSE EXERCICI REGIONAL 20,67 18,67

NOVA SEU 12,62 12,62

IMPLANTACIÓ 0,00 0,00

DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO

Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC
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Com ja deveu saber, el COEC i el 
Consell de Col·legis Farmacèutics 
de Catalunya han publicat la Guia 

d’Actuació Farmacèutica en Salut Bucoden-
tal. Tots sabem que el farmacèutic és, 
en moltes ocasions, el professional de 
la salut que atén en primera instància 
moltes de les urgències odontològiques 
dels nostres pacients. Ja sigui perquè 
passen en cap de setmana, per la manca 
de temps de les persones o,  —perquè no 
dir-ho— moltes vegades, per por o falta 
de recursos, el pacient abans d’anar al 
dentista acudeix al farmacèutic.

La guia, que es va presentar el 20 de 
maig passat coincidint amb de Dia 
Mundial de la Salut Bucodental, té com 
a funció principal dotar als farmacèu-
tics d’una informació clara i veraç 

mia), molèsties secundàries de l’erupció 
dental en nadons i problemes derivats 
de les pròtesis (llagues, pròtesis mal 
ajustades, estomatitis protètica...) Per 
acabar, compta amb dos annexos que 
inclouen els principis actius que poden 
provocar sagnat o xerostomia.
 
Gràcies a aquesta iniciativa, els farma-
cèutics tindran més eines d’indicació 
davant de símptomes menors o pro-
blemes de baixa complexitat, així com 
elements per a la detecció precoç de 
situacions, hàbits o característiques que 
representen un risc per a la salut oro-bu-
cal dels ciutadans. Alhora, aquests 
procediments facilitaran la derivació 
efectiva i eficient cap a un dentista per 
mantenir el contínuum assistencial. Per 
això, aspectes com la ràpida derivació 
a l’odontoestomatòleg davant la sospita 
d’una lesió susceptible de tractar-se 
d’una neoplàsia de la cavitat oral o la 
promoció de la visita periòdica a l’odon-
tòleg es tracten amb un èmfasi especial.
 
La Guia d’Actuació Farmacèutica en Salut 
Bucodental és una iniciativa pionera a 
Europa que pretén constituir un instru-
ment útil en l’abordament de patologies 
bucocentals i odontològiques en general, 
així com contribuir fermament a millo-
rar els indicadors de salut de la població.

Us convido a llegir-la. Podeu trobar-la 
al vostre Espai Personal, dins d’Espai 
Docs, a l’apartat “Assessoria Jurídica. 
Models i Publicacions” en aquest enllaç:  
https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs

DRA. MARÍA JOSÉ GUERRERO

Vicepresidenta del COEC

sobre higiene bucodental i com trac-
tar els principals motius de consulta a 
la farmàcia. Els continguts, a més, es 
presenten de manera clara i pràctica. 

L’elaboració del manual s’ha vehiculat 
a través del Consell de Col·legis Far-
macèutics de Catalunya i el COEC i ha 
comptat amb el suport del Departament 
de Salut de la Generalitat. La guia està 
estructurada en dues parts i aborda, 
d’una banda, els principis d’higiene oral 
i, de l’altra, l’actuació farmacèutica  mit-
jançant un arbre de decisions davant de 
les deu consultes més freqüents sobre 
salut bucodental: dolor dental, absces-
sos i flegmons, sagnat de genives, mal 
alè (halitosi), boqueres (ràgades o qui-
litis angular), llagues a la boca, ardor o 
coïssor a la llengua, boca seca (xerosto-

La ‘Guia d’Actuació Farmacèutica en Salut 
Bucodental’ veu la llum

CORPORATIU · GUIA D’ACTUACIÓ FARMACÈUTICA EN SALUT BUCODENTAL
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E l Col·legi ha realitzat, recent-
ment, una enquesta en línia 
p e r  c o nè i xe r  l ’o p i n ió  de l s 

col·legiats sobre aquesta publ ica-
ció.  L’objectiu era saber quin grau 
d’acceptació té Som COEC  entre els 
profe s s ion a l s  p e r  p o de r  pre nd re 
decisions sobre el seu futur. Entre 
d’a ltres qüestions,  a l ’enquesta es 
demanava als col·legiats si l legien 
habitualment la revista, si eren par-
tidaris que se seguís publicant o si 
preferien que es mantingués l ’edi-
ció de paper o que només aparegués 
en format digital . 

E l s  re s u lt at s ,  u n  c op  re c opi l at s , 
indiquen que els col·legiats valoren 
p osit iv a ment  S om C OEC  i  n’av a-
len la continuïtat ,  tant de l ’edició 
paper com la versió online, amb una 
periodicitat tr imestral . L’enquesta 
mostra també que prop del 80% dels 
enquestats llegeixen la revista habi-
tualment, en totes les franges d’edat 
llevat de la que comprèn els col·legi-
ats més joves, de menys de 30. 

Per a lt ra ba nda ,  de ca ra a segu ir 
mil lorant i adaptar-se als gustos i 
necessitats dels col·legiats, Som COEC 
recorda que disposa d’una adreça de 
correu electrònic a la qual es poden 
adreçar tot tipus de suggeriments, 
propostes i comentaris. 

‘Som COEC’: l’opinió dels col·legiats 

‘SOM COEC’: L’OPINIÓ DELS COL·LEGIATS · CORPORATIU

Tens algun comentari 
o suggeriment sobre ‘Som COEC’?
Escriu-nos a revista@coec.cat
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Amb data 18 d’octubre de 2017, 
la Junta de Govern del COEC 
va aprovar un nou protocol 

d’impagaments. L’estructura econò-
mica del Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya fa que la 
gran majoria dels ingressos necessaris 
provingui de les aportacions dels mem-
bres i aquest protocol està permetent 
que els col·legiats que no compleixen 
el deure d’abonar les quotes, ho facin.
 
El COEC és una entitat sense ànim 
de lucre. La gestió,  doncs, s ’ha de 
fer tenint en compte que cal gastar 
només el necessari i és precís dispo-
sar d’uns diners extra per a possibles 
imprevistos. Per tant, és obvi que per 
aconseguir aquest objectiu tots els col-
legiats i col·legiades han de complir les 
obligacions que els corresponen. Quan 
algú no ho fa, són els altres col·legiats i 
col·legiades qui ho han de fer.
 
No pagar una quota genera despeses 
de devolució ja que el banc retorna el 
rebut i carrega una comissió al Col·legi. 
A partir d’aquest moment, es posa en 
marxa un procediment administratiu 
intern que suposa temps i dedicació del 
personal. Per aquest motiu, es va deci-
dir repercutir l’import de la devolució a 
qui no pagui. La quantia està establerta 
en 4,28 € a Barcelona i Girona, 4,08 € 
a Tarragona i 3 € a Lleida. Aquestes 
despeses no corresponen a cap multa 
ni sanció, sinó que formen part de l’im-
port de la quota col·legial.
 
Les quotes impagades de l’assegurança 
de responsabilitat civil col·lectiva, en 

aboni la quota corresponent en el ter-
mini de deu dies o, en cas contrari, es 
procedirà a l’obertura d’un expedient 
disciplinari per manca d’atenció a un 
requeriment col·legial.
 
La comunicació esmentada podrà ser 
repetida en qualsevol moment i se li 
faran avinents, si escau, els imports 
de totes les quotes retornades a fi que 
les aboni. En el cas que el col·legiat o 
col·legiada que ha deixat de satisfer 
quotes no tingui correu electrònic, les 
comunicacions es portaran a terme 
per correu ordinari.
 
Si el col·legiat o col·legiada continua 
sense estar al corrent de pagament des-
prés d’haver rebut almenys una comu-
nicació, el COEC li enviarà un burofax 
on se li indicaran els següents termes:
a. L’import que sumin les quotes col·legi-

als pendents de pagament, les despe-
ses de devolució i del burofax enviat.

 

el cas dels col·legiats que la tinguin 
contractada amb el COEC, generen 
unes despeses de devolució de 4,28 
€, que són repercutides igualment als 
col·legiats que no les satisfan.
 
Si un col·legiat ha canviat de compte o 
la seva entitat bancària ha estat partí-
cip d’una fusió o absorció amb el con-
seqüent canvi de número de compte, 
ha de comunicar al COEC el canvi. La 
manca de comunicació no eximeix als 
col·legiats i col·legiades de satisfer les 
corresponents despeses de devolució 
per cada rebut impagat.
 
Protocol d’actuació en el cas de les 
quotes col·legials impagades
Quan una quota col·legial del mes 
en curs es retorna, el Departament 
de Comptabilitat avisa al col·legiat o 
col·legiada corresponent mitjançant 
un correu electrònic a l’adreça que 
consta a l  seu l ’expedient a f i  que 

Protocol per a la reclamació de quotes 
col·legials impagades
Tal com indica l ’article 26.5 dels Estatuts del COEC: “són deures dels col·legiats i col·legiades, encara que la professió 
s’exerceixi a través d’una societat professional abonar, quan siguin lliurades, les quotes i les aportacions establertes pels 
òrgans de govern del Col·legi”.

42
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b. L’import total que sumin les quotes 
de l’assegurança de responsabilitat 
civil, així com les despeses de devo-
lució generades.

 
c. Que disposa del termini de deu dies 

naturals per satisfer l’import pendent.
 
d. Que, en el cas de no satisfer l’import 

pendent en el termini de deu dies 
naturals, es procedirà a la reclama-
ció per via judicial amb independèn-
cia de l’expedient disciplinari que es 
pugui iniciar internament.

e. Que, en el cas de no satisfer l’import 
pendent en el termini de deu dies 
naturals, es procedirà a l’obertura 
d’un expedient disciplinari per manca 
d’atenció a un requeriment col·legial.

 
En el supòsit que el col·legiat o col·legi-
ada continuï sense estar al corrent de 
pagament deu dies després de la noti-
ficació per burofax, el COEC procedirà 
a la reclamació per via judicial. En el 
requeriment es reclamaran les quotes 
pendents i les despeses de devolució, 
independentment del corresponent 
expedient disciplinari que es tramiti.
 
Un cop el col·legiat o col·legiada hagi 
pagat els imports pendents, se l’instarà 
a liquidar el total de despeses de comu-
nicació i judicials que hagin generat 
cadascuna de les reclamacions.
 
Protocol d’actuació en el cas de 
les quotes de l’assegurança de 
responsabilitat civil impagades
Quan una quota de l ’assegurança 
de responsabilitat civil del mes en 
curs és retornada, el Departament 
de Comptabilitat avisa el col·legiat o 
col·legiada corresponent mitjançant 

qüestió que se li comunicarà per buro-
fax, on també se li indicarà que haurà 
d’acreditar al COEC la nova pòlissa de 
l’assegurança de responsabilitat civil. 
També es procedirà a la reclamació per 
via judicial. Alhora, s’iniciarà l’obertura 
d’un expedient disciplinari com ha 
quedat palès en els paràgrafs anteriors. 
Posteriorment, el col·legiat també haurà 
de pagar les despeses de comunicació i 
judicials que el col·legi hagi tingut.
 
Suspensió en l’exercici de professió 
en cas de no abonar la quota durant 
sis mesos consecutius
A l’Assemblea del 29 de maig de 2017 
es va aprovar una modificació parcial 
dels Estatuts del COEC. Des de llavors, 
i  en referència a l ’ impagament de 
quotes, es preveu que en el cas que un 
col·legiat no aboni durant sis mesos 
consecutius les quotes serà requerit 
per fer-les efectives. Si transcorregut 
un mes des del moment de la reclama-
ció no les ha satisfet, el Col·legi, previ 
tràmit d’audiència, el suspendrà en 
l’exercici de la professió fins que hagi 
liquidat la totalitat del deute. La sus-
pensió, però, no l’alliberarà del paga-
ment de les quotes que vagin vencent 
ni impedirà que el Col·legi procedeixi a 
reclamar-les-hi tal com preveu l’article 
23 bis dels Estatuts.

un correu electrònic a l’adreça que 
consta a l  seu l ’expedient a f i  que 
aboni la quota corresponent en el ter-
mini de deu dies o, en cas contrari, es 
procedirà a l’obertura d’un expedient 
disciplinari per manca d’atenció a un 
requeriment col·legial. 

La comunicació esmentada podrà ser 
repetida en qualsevol moment i se li 
faran avinents, si escau, els imports 
de totes les quotes retornades a fi que 
les aboni. En el cas que el col·legiat o 
col·legiada que ha deixat de satisfer 
quotes no tingui correu electrònic, les 
comunicacions es portaran a terme per 
correu ordinari.
 
Si un col·legiat o col·legiada continua 
sense estar al corrent de pagament de 
dues o més quotes de l’assegurança de 
responsabilitat civil després d’haver 
rebut almenys una comunicació, el 
COEC li requerirà per mitjà de buro-
fax a fi que, en el termini de deu dies 
naturals, pagui les quotes pendents. En 
cas contrari, es donarà de baixa de la 
pòlissa i es procedirà a la reclamació 
de les quotes pendents per via judi-
cial. Alhora, s’iniciarà l’obertura d’un 
expedient disciplinari i se li requerirà 
que acrediti amb quina companyia té 
contractada l’assegurança de respon-
sabilitat civil professional.
 
Es pot produir la situació que en el mateix 
requeriment per burofax també sigui apli-
cable la reclamació de quotes col·legials.

Si, transcorreguts deu dies naturals des 
de la notificació per burofax, el col·le-
giat o col·legiada encara no ha pagat 
les quotes pendents, automàticament, 
serà donat de baixa de la pòlissa de 
l’assegurança de responsabilitat civil, 

RUBÉN AZNAR

Advocat. Assessoria jurídica del COEC





DR. ENRIC POU · HUMOR GRÀFIC
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L’Obser vatori de la Publicitat 
va ser creat amb l’objectiu que 
tots els col·legiats poguessin 

p o s a r  e n  c one i xe me nt  de l  C O EC 
aquella publicitat que no s’ajusta a 
la normativa o que denigri la profes-
sió. A banda d’emplenar el formulari 
adjunt a l’apartat del lloc web www.
coec.cat/ca/observatori_publicitat i 
adjuntar les imatges, arxius o enlla-
ços de les campanyes publicitàries 

giat, telèfon i correu electrònic), així 
com tanta informació com us sigui 
possible de la presumpta publicitat 
il·lícita: localitat, nom de la clínica, 
adreça ,  mitjà de dif usió on s ’hagi 
detectat (bustiada, mailing, internet, 
premsa, establiment... i el motiu pel 
qual s’envia a l’Observatori: falta de 
veracitat, denigrant per a la profes-
sió, publicitat il·lícita, incompliment 
del codi deontològic, etc.

en qüestió, ara també es pot enviar 
u n  m i s s atg e  a l  6 8 9  8 5 4  3 7 9 ,  u n 
número que ja està operatiu i podeu 
emmagatzemar a l’agenda. Aquest 
telèfon és d’us exclusiu per a l’Ob-
servatori de la Publicitat. 

E n  q u a l s e v o l  d e  l e s  d u e s  v i e s 
( p àgi n a  web o  te lè fon mò bi l ) ,  é s 
i mpor ta nt  que faci l iteu la  vost ra 
identitat (nom i número de col·le-

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya posa a disposició un número de telèfon perquè, a través de 
WhatsApp, els col·legiats puguin fer arribar a l ’Observatori de la Publicitat imatges de clíniques dentals que realitzin 
publicitat que vulneri la legislació vigent. 

El COEC habilita un telèfon per denunciar la 
publicitat il·lícita que realitzin les clíniques dentals

OBSERVATORI DE LA PUBLICITAT
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Limitacions aplicables amb 
caràcter general
Els articles 4, 5, 7, 18 i 30 de la Llei 
3/1991, de 10 de gener, de competèn-
cia deslleial (modificada per la Llei 
29/2009, de 30 de desembre), expli-
citen que no es permet fer publicitat 
que pugui resultar objectivament con-
trària a les exigències de la bona fe, 
enganyosa o que inclogui una omissió 
d’informació, així com realitzar publi-
citat il·lícita o agressiva. Així, s’entén 
que la publicitat pot resultar contrària 
a les exigències de la bona fe, quan 
el comportament de l’empresari o el 
professional que la difon és contrari a 
la diligència professional.

Pel que fa a la publicitat enganyosa, 
es considera deslleial per enganyosa 
qualsevol conducta que contingui 
informació falsa o que, tot i ser veraç, 
p e l  seu cont i ngut  o  presentació 
indueixi o pugui induir a error als 
destinataris, com per exemple sobre 

ÚS CORRECTE DE LA PUBLICITAT A LES CLÍNIQUES DENTALS

www.coec.cat/ca/observatori_publicitat

689 854 379

l’existència o la naturalesa del bé o 
servei o el preu o la seva manera de 
fixar-lo, o l’existència d’un avantatge 
específic respecte al preu.

Tampoc es pot fer publicitat en la qual 
s’ometi o oculti informació necessària 
perquè el destinatari adopti o pugui 
adoptar una decisió relativa al seu 
comportament. També és deslleial, si 
la informació que ofereix és poc clara, 
inintel·ligible, ambigua, no s’ofereix 
en el moment adequat, o no dona a 
conèixer el propòsit comercial, quan 
no resulti evident pel context.

La publicitat també és considerada 
i l · l íc it a  p e r  l ’a r t ic le  3  de  l a  L le i 
34/1988, d’11 de novembre, General 
de la Publicitat, quan, per exemple, 
sigui subliminal, atempti contra la 
dignitat de la persona o vulneri els 
valors i drets reconeguts a la Cons-
titució. També la dirigida a menors 
que inciti a la compra d’un bé o un 

servei,  explotant la inexperiència 
o credulitat, o en la que apareguin 
persuadint de la compra a ls seus 
pares o tutors.

Quant a la publicitat agressiva en 
relació amb els menors, és deslleial 
incloure una exhortació directa als 
nens perquè adquireixin béns o utilit-
zin serveis o convencin els seus pares 
o d’altres adults perquè contractin els 
béns o serveis anunciats.

Limitacions específiques 
aplicables als odontòlegs i les 
clíniques dentals
En la publicitat que facin dels establi-
ments i l’activitat, les clíniques dentals 
i els odontòlegs han de complir les 
regles generals exposades als paràgrafs 
anteriors. A més, en el cas concret de 
les clíniques dentals, qualsevol publi-
citat difosa ha de contenir el número 
de registre de la clínica corresponent, 
d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 del 

OBSERVATORI DE LA PUBLICITAT



48 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 182

Així mateix, segons l’article 121, el den-
tista que ostenti el càrrec de responsa-
ble sanitari d’una clínica dental respon 
dels anuncis publicitaris que vulnerin 
la normativa legal vigent en matèria 
de publicitat i competència deslleial.

Per últim, la clínica dental o el dentista 
únicament pot enviar publicitat per mitjans 
electrònics o telemàtics a tots aquells desti-
nataris que prèviament ho hagin sol·licitat 
o que expressament n’hagin autoritzat la 
recepció, tal com expressa l’article 122.

Exemples de publicitat il·lícita o deslleial:
A tall d’exemple, el COEC considera que 
no són admissibles els següents missat-
ges publicitaris:
• “Contracteu qualsevol tractament 

odontològic abans de l’1 de setembre 
de 2018 i guanyareu un regal. Oferta 
vàlida fins a esgotar existències”.

• “Et fem un regal amb el teu tractament 
odontològic. Promoció vàlida des de l’1 
de juny fins l’1 de setembre de 2018”.

• “Demana cita abans del 30 de juny i 
aprofita el descompte d’un 15% en el 
teu tractament odontològic”.

Codi Deontològic del COEC
En relació a mb el  Cod i  Deontolò-
gic del COEC aprovat a l ’Assemblea 
de 29 de maig de 2017,  el  dent ista 
no  h a  de  fome nt a r  e s p e r a nc e s  o 
ex pectat ives enga nyoses de gua-
riment ni tampoc pot promoure fal-
ses necessitats relacionades a mb 
l a  s a lut  b u c a l  i  h a  d ’a b s te n i r- s e 
d ’e m p r a r  m it j a n s  i /o  m i s s at g e s 
publ icita r is  que menyst i ngu i n la 
d ig n it at  de  l a  profe s s ió ,  t a l  c om 
indica l ’ar t icle 118 .

Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les bases gene-
rals sobre l’autorització de centres, 
serveis i establiments sanitaris.

D’altra banda, d’acord amb l’Agència 
Espanyola de Medicaments i Produc-
tes Sanitaris i en relació amb el Reial 
Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de garanties i ús racional dels medica-
ments i productes sanitaris (art. 80.7 i 
80.8), que modifica la Llei 29/2006, de 
26 de juliol, de garanties i ús racional 
dels medicaments i productes sanita-
ris, i el Reial Decret 1591/2009, de 16 
d’octubre, pel qual es regulen els pro-
ductes sanitaris (art. 38.6, 7 i 8):
• No poden ser objecte de publicitat des-

tinada al pacient/públic els productes 
sanitaris destinats a ser utilitzats exclu-
sivament per professionals sanitaris, 
com per exemple implants i ortodòncia.

• Està prohibida la utilització de marques 
concretes de productes sanitaris (per 
exemple: Nobel Biocare, Invisalign, etc.)

• Es pot difondre publicitat de “tèc-
niques o procediments mèdics o 
quirúrgics” “lligats a la utilització de 

productes sanitaris”, mitjançant, per 
exemple, els següents tipus de men-
cions: “tractament de rehabilitació 
mitjançant implants”, sempre que 
es compleixin els següents requisits:
1. No mencionar marques comercials 

concretes de productes sanitaris.
2. Els textos publicitaris hauran d’in-

dicar la conformitat del producte 
amb la legislació vigent, així com 
les contraindicacions i possibles 
efectes secundaris que es puguin 
derivar de l’ús dels productes.

Per altra part, d’acord amb el Reial 
Decret 1907/1996, de 2 d’agost, sobre 
publicitat i promoció comercial de 
productes, activitats o serveis amb 
pretesa finalitat sanitària (art. 4.7), 
resta prohibida qualsevol classe de 
publicitat o promoció directa o indi-
recta, massiva o individualitzada, de 
productes, materials, substàncies, 
energies o mètodes amb pretesa fina-
litat sanitària que pretenguin aportar 
testimonis de professionals sanita-
ris, persones famoses o conegudes 
pel públic o pacients reals o suposats 
com a mesura d’inducció al consum.

OBSERVATORI DE LA PUBLICITAT
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• “Solució definitiva”.
• “Tractament sense dolor”.
• “Presenta’ns la proposta del teu den-

tista. La intentarem millorar”.
• “Primera visita gratuïta”.
• “Descompte en bràquets ceràmics fins 

a esgotar existències”.
• “Ortodòncia Invisalign”.
•  Àud ios i  v ídeos de pacients  i /o 

famosos que mostrin satisfacció 
pels tractaments rebuts en una clí-
nica dental determinada o per un 
dentista determinat.

OBSERVATORI DE LA PUBLICITAT
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EN CLAU D’HISTÒRIA · LA NECESSITAT DE REGULAR LA PROFESSIÓ I OBTENIR UNA LLICÈNCIA PER EXERCIR COM A DENTISTA

“Le  charlatan  ou  l ’arracheur  de  dents”,  de  Giandomenico  Tiepolo 

Que l’odontologia va lligada a la 
medicina, la cirurgia i a d’altres 
disciplines de la salut és una 

obvietat, però, des de quan ha tingut 
entitat per si mateixa? Disposar d’una 
llicenciatura després de superar uns 
exàmens o l’agrupació en col·legis pro-
fessionals sembla que sigui molt recent, 
però, veritablement, ens podem sorpren-
dre de la realitat. Si us sembla, acompa-
nyeu-me en la recerca dels orígens.

Al segle XVII , es produeix el canvi 
d’orientació més important a la història 
de la ciència. En lloc de preguntar-se 
per què es produeixen els fenòmens, 
els científics comencen a preguntar-se 
com succeeixen, és a dir, de sobte, 
creix la importància de l’experimenta-
ció enfront de l’especulació. En aquell 
moment concret de la història, qui 
practicava la odontologia? 

La practicaven indistintament aquells 
que creien tenir capacitat per fer-ho. 
En aquest període, coexistien il·lustres 
metges que atenien malalties de paci-
ents benestants, cirurgians que repara-
ven problemes a la cavitat oral de civils 
i ferits de guerra, alguns farmacèutics 
que practicaven sagnies i extraccions 
dentals, i, en darrer terme, un grup de 
pràctics ambulants que aprenien l’ofici 
de forma directe i sense cap estudi.

França, a principis del segle XVIII , 
era considerat el  país més culte i 
civilitzat d’Europa. La cirurgia era 
un dels camps en els quals la supe-
rioritat francesa era clara. En l’apar-
tat mèdic, en canvi, semblava més 
endarrerida i relaxada, més laxa. Els 

Malgrat que els francesos capitaneja-
ven aquest moviment, el primer estat 
a regular la pràctica de l’odontologia 
va ser l ’a lema ny,  concreta ment a 
l’estat de Brandemburg, pertanyent 
a l’antiga Prússia. Segons el profes-
sor Walter Hoffmann-Axthelm, s’hi 
va aprovar un edicte que regulava la 
pràctica al Collegium Medicum de 
Berlín. El document manifestava que 
tots aquells que volguessin practicar 
l’odontologia estaven obligats a com-
parèixer davant d’una comissió del 
govern per rebre una llicència. Per 
tant, si oculistes, operadors d’hèr-
nia, sacamuelas, etc. volien donar-se 
a conèixer i vendre públicament el 
seu art i la seva ciència, calia que 
passessin abans pel control del col-
legi berlinès. De la mateixa manera, 
es va determinar que era preceptiu 
examinar-se davant d’un magistrat 
que determinava si es podia exercir 
o no i superar els exàmens corres-
ponents. Hoffman-Axthelm indica 

metges menyspreaven els cirurgians 
i aquests, alhora, menystenien els 
barbers. Tot i que el 1655 se’ls havia 
obligat a formar una associació entre 
tots dos, aquesta unió no va aconse-
guir canviar les diferents sensibili-
tats. Així, el 1713, 30 anys desprès, el 
Reial Col·legi de Cirurgians va prohi-
bir als barbers la pràctica quirúrgica. 
Al voltant de 1725, els cirurgians de 
la Confrérie de St Côme (París) van 
ex posar públ ica ment la indepen-
dència respecte dels metges després 
d’haver l luitat per aconseguir una 
legislació que regulés la pràctica de 
la cirurgia. Ja anteriorment, però, en 
concret el 1699, el Parlament Francès 
havia aprovat una llei estipulant que 
els dentistes (experts pour les dents), 
juntament amb altres especialistes 
com els traumatòlegs i els oculistes, 
calia que s’examinessin prèviament 
i fossin avaluats per un comitè de 
cirurgians abans de poder exercir a 
París i rodalies.

La necessitat de regular la professió i obtenir 
una llicència per exercir com a dentista
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arribat fins als nostres dies mitjan-
çant escriptors i gravats d’aquella 
època. No era metge, però se’l con-
siderava un heroi popular. Va ser tan 
famós que la seva figura va aparèixer 
com a personatge a diversos vodevils, 
peces teatrals de gran èxit que sati-
ritzaven els esdeveniments polítics 
o cortesans introduïdes al final del 
segle XVII i principis del XVIII.

Sembla difícil d’imaginar que al segle 
XVIII molts xarlatans o especialis-
tes sense cap tipus de qualificació 
no tinguessin problemes a l’hora de 
captar clients. Només els rics podien 
abona r els ser veis dels dent istes 
formats acadèmicament. Afortuna-
dament, ben aviat van sorgir figures 
com Pierre Fauchard (1678-1761)  i 
Joh n Hu nter (1728-1793) ,  que va n 
propiciar un canvi radical i abrupte 
en la pràctica odontològica amb les 
seves aportacions, però d’això ja en 
parlarem al pròxim número.

Imatge d’un barber cirurgià. Quadre del pintor barroc Miquel 
March (València 1633-1670)

Detall d ’una miniatura que representa el doritori  
de Santa Apol·lònia. Paris segle XV

Gravat de Le Grand Thomas
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que aquest edicte va comportar una 
clara dist inció entre personatges 
fraudulents i xarlatans i operadors 
vàlids. Respecte dels primers cons-
tatava que “no haurien de ser tole-
rats enlloc” i proposava que fossin 
“e l i m i nats  a m b cà st igs  du rs  i  de 
forma constant”.

M a lau r ada me nt ,  aques tes  re gles 
establertes a França i Alemanya i, 
potseriorment, a altres indrets, tan 
sols es van practicar en situacions 
molt concretes ,  de manera que la 
proliferació de xarlatans va continuar 
avançant sense cap tipus de control. 
Un exemple de la seva pràctica dià-
ria la podem observar en gravats de 
l’època que ref lectien la tasca que 
duia a terme Le Grand Thomas, el qual 
exercia l’ofici al Pont de Neuf pari-
senc. Amb una peculiar personali-
tat, atreia públic i l’hi practicava el 
tractament  corresponent. Les seves 
paraules, gestos i manera de ser han 

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora de SomCOEC
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INSTITUCIONAL · QUÈ CAL FER DAVANT D’UNA RECLAMACIÓ

S’han incrementat les reclamaci-
ons de pacients contra els pro-
fessionals. Unes reclamacions 

que poden arribar per escrit de queixa 
dirigit a la clínica o al professional, o 
bé a través de la web del COEC dins 
de l’Espai pacient. També cal tenir en 
compte que se’n poden rebre a través 
d’un requeriment cursat des de l’oficina 
del consumidor o, fins i tot, mitjançant 
una demanda judicial.

En qualsevol d’aquest casos, caldrà 
comunicar immediatament al COEC la 
incidència per tal que obri expedient 
i, si escau, comunicar-ho a la compa-
nyia d´assegurances perquè designi 
un advocat per fer front a la demanda.

finalment hi ha mala praxi no és pas 
l’ens col·legial sinó l’asseguradora. 
Ca l  d ir  que aquestes f u ncions de 
mediació es desenvolupen únicament 
si el col·legiat està assegurat mitjan-
çant la pòlissa col·lectiva de la qual 
es prenedor el Col·legi.

En el cas de sol·licitud d’un arbitratge per 
part del pacient, recomanem, de manera 
expressa, rebutjar-lo, ja que la decisió 
resultant no podrà ser acceptada per la 
companyia d’assegurances en no haver 
intervingut en el procediment.

Sistemàticament, el COEC demanarà 
la versió dels fets al col·legiat a qui 
s ’ hagi  cu rsat  u na recla mació.  Ho 

És una obligació de tota clínica dental 
tenir fulls oficials de reclamacions a 
disposició dels pacients. Si aquests els 
demanen, cal que se’ls hi facilitin obli-
gatòriament tot i que no s’estigui d’acord 
amb les asseveracions que facin. Aquest 
document pot ser presentat per part del 
pacient a l’oficina municipal del consu-
midor (OMIC), la qual la farà arribar al 
COEC en el cas que la queixa sigui per 
una suposada mala praxi. 

El COEC s’encarrega de comunicar 
la incidència a la companyia d’asse-
gurances de responsabilitat civil del 
col·legiat a qui es fa la reclamació, 
exercint funcions mediadores però 
no decisòries ja que qui decideix si 

El pacient de la clínica dental ha canviat. El volum creixent d’informació via internet fa que les persones siguin 
més exigents i es qüestionin tota l ’atenció que reben i la valorin d’una manera més crítica. Per tant, cal que el 
col·legiat sàpiga com actuar davant d úna reclamació, que pot rebre per diferents vies.

Què cal fer davant d’una reclamació

 I N S T R U C C I O N S  /  I N S T R U C C I O N E S  /  I N S T R U C T I O N S 

 
1.  Què és el full de queixa/reclamació/denúncia? / ¿Qué es la hoja de queja/reclamación/denuncia? / What 

is the complaint form? 
 
És un mitjà que l’Agència Catalana del Consum, juntament amb els establiments, posa a disposició de les  persones consumidores 

perquè pugueu presentar queixes, reclamacions i denúncies relatives a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afecten el 

funcionament normal de la relació de consum. 

 
Es un medio que la Agencia Catalana del Consumo, junto con los establecimientos, pone a disposición de las personas consumidoras para 

que puedan presentar quejas, reclamaciones y denuncias relativas a incidencias, acontecimientos o circunstancias que afecten al 

funcionamiento normal de la relación de consumo. 

 
It is a form provided by the Catalan Consumer Agency in conjunction with establishments to consumers so that they can make complaints about 

incidents, events or circumstances that affect the normal functioning of consumer relations. 

 
2.  Què heu de fer un cop emplenat el full? / ¿Qué debe hacer una vez cumplimentada la hoja? / What do 

you have to do after filling in the form? 

 
Heu de conservar l’“Exemplar per a la persona consumidora” i lliurar o trametre l’“Exemplar per a l‟establiment” a l’empresari/sària, qui 

està obligat a garantir que tingueu constància de la presentació i a donar resposta a la queixa/reclamació/denúncia al més aviat possible, i en 

qualsevol cas en el termini màxim d’1 mes des que és presentada. 

 
Debe conservar el "Ejemplar para la persona consumidora" y entregar o remitir el "Ejemplar para el establecimiento" al empresario/a, que 

está obligado a garantizar que usted tenga constancia de la presentación y a dar respuesta a la queja/reclamación/denuncia lo antes posible, y 

en cualquier caso en el plazo máximo de 1 mes desde que se haya presentado. 

 
Keep the „Copy for the consumer‟ and give or send the „Copy for the establishment‟ to the trader, who must make a record of having 

received the form and give a response to the complaint as soon as possible and at most within 1 month from when it is submitted. 

 
3.  Com heu de tramitar el full? / ¿Cómo debe tramitar la hoja? / What do I do with the form if I don’t 

receive a response from the trader? 
 Si la queixa/reclamació/denúncia no s’ha resolt de manera satisfactòria durant el termini d’1 mes, heu d’adreçar l’”Exemplar per a l’organisme habilitat” a 

un d’aquests organismes (Servei Públic de Consum, Col·legi Professional, Organització de persones consumidores...) amb còpia de la documentació 

justificativa de la vostra petició (factures, contractes...). En cas que us decidiu per un Servei Públic de Consum heu d’adreçar-vos: 

1. Al Servei Públic de Consum del vostre domicili (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). 

2. Al Servei Públic de Consum supramunicipal que escaigui (p.ex. l’Oficina Comarcal d’Informació al  Consumidor) si el vostre 

municipi no disposa de Servei Públic de Consum. 

3. A l’Agència Catalana del Consum si no disposeu de Servei Públic de Consum supramunicipal. 

Per a més informació i per consultar les adreces dels Serveis Públics de Consum, truqueu al Telèfon d’Atenció Ciutadana 012 o 902 400 012 

(si truqueu des de fora de Catalunya) o entreu a  www.consum.cat. 

 
Si la queja/reclamación/denuncia no se hubiera resuelto de forma satisfactoria durante el plazo de 1 mes, debe remitir el "Ejemplar para el 

organismo habilitado" a uno de estos organismos (Servicio Público de Consumo, Colegio  Profesional, Organización de personas 

consumidoras...) con copia de la documentación  justificativa de su petición (facturas, contratos...). En caso de que se decida por un Servicio 

Público de Consumo, debe dirigirse: 1.  Al Servicio Público de Consumo de su domicilio (Oficina Municipal de Información al Consumidor). 

2.  Al Servicio Público de Consumo supramunicipal que corresponda (p.ej. la Oficina Comarcal de Información al Consumidor) si su 

municipio no dispone de servicio público de Consumo. 

3.  A la Agencia Catalana del Consumo si no dispone de Servicio Público de Consumo supramunicipal. 

Para más información y para consultar las direcciones de los Servicios Públicos de Consumo, llame al Teléfono de Atención Ciudadana 012 ó 

902 400 012 (si llama desde fuera de Cataluña) o entre en  www.consum.cat. 

 
If your complaint has not been resolved to your satisfaction after one month, you should send the ‘Copy for the Authorities’ and copies of 

the documents that support your request (invoices, contracts, etc.) as soon as possible to: 

1.  The public consumer service in your town (Municipal Consumer Information Office). 

2.  A higher public consumer service (e.g. the County Consumer Information Office) if your town does not have a Public Consumer Service. 

3.  The Catalan Consumer Agency if there is no higher public consumer service for your town. 

For further information and to find out the addresses of the public consumer services, please ring the Citizen Service Line on 012 or 902 400 

012 (if calling from outside Catalonia) or go to the website www.consum.cat. 

 
4.  Quina actuació ha de dur a terme l’organisme habilitat competent? / ¿Qué actuación llevará a cabo el 

organismo habilitado? 
/ What will the authorities do?

 

 
Pot iniciar d’ofici les actuacions oportunes, tenint en compte la vostra petició i/o l’interès general. En qualsevol cas, ha d’acusar la recepció del 

full de queixa/reclamació/denúncia i ha d’informar-vos de la tramitació donada. 

Així mateix, us ha d’informar que hi ha un fitxer o tractament de dades personals amb la finalitat de  gestionar la queixa, reclamació o 

denúncia, i de la manera com podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 Puede iniciar de oficio las actuaciones oportunas, teniendo en cuenta su petición y/o el interés general. En cualquier caso, debe acusar recibo 

de la hoja de queja/reclamación/denuncia y debe informarle de la tramitación dada. 

Asimismo, le debe informar de que existe un fichero o tratamiento de datos personales con la finalidad de gestionar la queja, reclamación o 

denuncia, y de cómo puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

 
They may take official action based on your request and/or the general interest. In all cases, they must acknowledge receipt of your complaint 

and must tell you what they have done to resolve it. 

They must also tell you that your personal details will be stored in a computer file or processed for the purpose of handling your complaint and 

how you can exercise your rights to access, change, delete and oppose the processing of your details in accordance with Article 5 of the Data 

Protection Organic Act 15/1999 of 13 December. 
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Espai reservat al Registre d’entrada 

 

Full oficial de queixa / Reclamació / Denúncia / Hoja oficial de queja / 

Reclamación / Denuncia / Official complaint form 

 
ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de rellenar 

la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling in this form 

 

1.- Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento / Details of the establishment  

 

Dia dels fets / Día de los hechos / Date of occurrence 
 
Hora / Hora / Time 

Establiment / Establecimiento / Establishment 

 
Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City Codi postal / Código postal / Postcode 

 
Nom de l’empresa o raó social / Nombre de la empresa o razón social / Name of company or trade name 

CIF / Tax number (NIF/CIF) 

 

 
Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone 

Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 
2.-  Dades  de  la  persona  consumidora  /  Datos  de  la  persona  consumidora  /  Details  of  the  consumer 

making the complaint Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname 

 
Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City 

DNI / Passport  or  national  identity  card  number  
 

Codi postal / Código postal / Postcode 

 
País / País / Country 

Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone
 Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 

      

3.- Fets de la queixa/reclamació/denúncia / Hechos de la queja/reclamación/denuncia / Details of the complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Petició de la persona consumidora / Petición de la persona consumidora / Desired solution 

 
 
 
 

5.- Documents que s’adjunten (factures, contractes, publicitat, etc.)  /  Documentos que se adjuntan (facturas, 

contratos, publicidad, etc.)  / Attached documents (invoices, contracts, advertising, etc.) 

 

a) 

 
 

Altres / Otros / Other 
 
b) 

c) 

 

6.- Observacions de l’establiment / Observaciones del establecimiento / Remarks by the establishment 

 
 
 

La persona consumidora/usuària / La persona consumidora/usuaria / Consumer or user 
L’establiment / El establecimiento / Establishment 

 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

 

Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al / Para asesorarse sobre consumo, llame al / For advice on 

consumer issues, please call 

 

       Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics amb l’adreça del correu electrònic i/o per SMS al mòbil facilitat, llevat que opteu per la notificació 

en paper: en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’administració nomes per 

mitjans electrònics. / Las comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos con la dirección del correo electrónico y / o por SMS al móvil facilitado, a 

menos que opte por la notificación en papel: en este caso hay que marcar esta casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionar-

se con la administración sólo por medios electrónicos. / The administrative communications will be done by electronic media to the provided email address or SMS mobile 

number, unless you prefer a physical paper notification: in this case, please check this box. Legal entities and collegiate professionals are required to interact with the 

Administration only electronically.
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Espai reservat al Registre d’entrada 

 

Full oficial de queixa / Reclamació / Denúncia / Hoja oficial de queja / Reclamación / Denuncia / Official complaint form  
ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de rellenar 
la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling in this form  

1.- Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento / Details of the establishment  
 

Dia dels fets / Día de los hechos / Date of occurrence  
Hora / Hora / Time Establiment / Establecimiento / Establishment 

 
Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City Codi postal / Código postal / Postcode 
 

Nom de l’empresa o raó social / Nombre de la empresa o razón social / Name of company or trade name CIF / Tax number (NIF/CIF) 

 

 
Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 
2.-  Dades  de  la  persona  consumidora  /  Datos  de  la  persona  consumidora  /  Details  of  the  consumer 
making the complaint 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname  

Adreça / Dirección / Address 
Població / Población / Village/Town/City 

DNI / Passport  or  national  identity  card  number   
Codi postal / Código postal / Postcode 

 
País / País / Country Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone  Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 

      

3.- Fets de la queixa/reclamació/denúncia / Hechos de la queja/reclamación/denuncia / Details of the complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Petició de la persona consumidora / Petición de la persona consumidora / Desired solution 

 
 
 
 

5.- Documents que s’adjunten (factures, contractes, publicitat, etc.)  /  Documentos que se adjuntan (facturas, 
contratos, publicidad, etc.)  / Attached documents (invoices, contracts, advertising, etc.) 

 

a) 

 
 

Altres / Otros / Other 

 
b) 

c) 
 

6.- Observacions de l’establiment / Observaciones del establecimiento / Remarks by the establishment 

 
 
 

La persona consumidora/usuària / La persona consumidora/usuaria / Consumer or user L’establiment / El establecimiento / Establishment 

 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 
Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

 

Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al / Para asesorarse sobre consumo, llame al / For advice on 
consumer issues, please call  

       Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics amb l’adreça del correu electrònic i/o per SMS al mòbil facilitat, llevat que opteu per la notificació 

en paper: en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’administració nomes per 

mitjans electrònics. / Las comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos con la dirección del correo electrónico y / o por SMS al móvil facilitado, a 

menos que opte por la notificación en papel: en este caso hay que marcar esta casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionar-

se con la administración sólo por medios electrónicos. / The administrative communications will be done by electronic media to the provided email address or SMS mobile 

number, unless you prefer a physical paper notification: in this case, please check this box. Legal entities and collegiate professionals are required to interact with the 

Administration only electronically.
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Espai reservat al Registre d’entrada 

 Full oficial de queixa / Reclamació / Denúncia / Hoja oficial de queja / 

Reclamación / Denuncia / Official complaint form 

 ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de rellenar 

la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling in this form 

 1.- Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento / Details of the establishment  

 Dia dels fets / Día de los hechos / Date of occurrence 

 
Hora / Hora / Time 

Establiment / Establecimiento / Establishment 

 Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City 
Codi postal / Código postal / Postcode 

 Nom de l’empresa o raó social / Nombre de la empresa o razón social / Name of company or trade name 
CIF / Tax number (NIF/CIF) 

 

 Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone 

Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 2.-  Dades  de  la  persona  consumidora  /  Datos  de  la  persona  consumidora  /  Details  of  the  consumer 

making the complaint 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname 

 Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City 

DNI / Passport  or  national  identity  card  number  

 
Codi postal / Código postal / Postcode 

 País / País / Country 

Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone
 

Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 

      

3.- Fets de la queixa/reclamació/denúncia / Hechos de la queja/reclamación/denuncia / Details of the complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Petició de la persona consumidora / Petición de la persona consumidora / Desired solution 

 
 
 
 

5.- Documents que s’adjunt
en (factures, contractes, publicitat, etc.)  /  Documentos que se adjuntan (facturas, 

contratos, publicidad, etc.)  / Attached documents (invoices, contracts, advertising, etc.) 

 

a) 
 
 

Altres / Otros / Other 

 
b) 

c) 

 

6.- Observacions de l’establiment / Observaciones del establecimiento / Remarks by the establishment 

 
 
 

La persona consumidora/usuària / La persona consumidora/usuaria / Consumer or user 

L’establiment / El establecimiento / Establishment 

 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

 

Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al / Para asesorarse sobre consumo, llame al / For advice on 

consumer issues, please call 

 

       Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics amb l’adreça del correu electrònic i/o per SMS al mòbil facilitat, llevat que opteu per la notificació 

en paper: en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’administració nomes per 

mitjans electrònics. / Las comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos con la dirección del correo electrónico y / o por SMS al móvil facilitado, a 

menos que opte por la notificación en papel: en este caso hay que marcar esta casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionar-

se con la administración sólo por medios electrónicos. / The administrative communications will be done by electronic media to the provided email address or SMS mobile 

number, unless you prefer a physical paper notification: in this case, please check this box. Legal entities and collegiate professionals are required to interact with the 

Administration only electronically.



53182 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

QUÈ CAL FER DAVANT D’UNA RECLAMACIÓ · INSTITUCIONAL

farà per escrit en un document on 
es contestin totes les afirmacions 
que ha fet el pacient reclamant, es 
valori si ha hagut mala praxi i  els 
motius. El tràmit d’al·legacions del 
col·legiat  és imprescindible en la 
t ra m itació de l ’ex pedient que ca l 
l l iurar poster ior ment a la compa-
nyia d’assegurances. 

En cap cas ,  l ´escr it  d’a l·legacions 
del  professiona l es t rasl ladarà a l 
pacient ja que les argumentacions 
del demandat es podrien uti l itzar 
en una possible reclamació judicial 
s i  e l  dem a nda nt  decid ís  prend re 
aquesta via per rescabalar-se dels 
danys soferts.

Si el col·legiat que rep la reclama-
ció  j a  no t reba l la  a  la  cl í n ica  on 
va real itzar el  t ractament ,  haurà , 
igua lment ,  de fer les a l·legacions 
cor responents ,  però,  en no poder 
accedir als informes assistencials o 
de tractament, serà el COEC qui n’hi 
l l iurarà una còpia d ´acord amb la 
documentació aportada pel pacient 
amb l’objectiu que pugui fonamentar 
l ’escrit de descàrrec. En qualsevol 
cas, la responsabilitat del col·legiat 
no s’extingeix pel fet de no treballar 
a la clínica dental on es va produir 
la presumpta mala praxi.

Tota la documentació que conforma 
l ´expedient (reclamació, a l·legaci-
ons, història clínica, consentiment 
informat, radiografies, fotos, pressu-
post reparador i d´altres) s’envia a la 
companyia d´assegurances a fi que 
pugui ser valorada per part d’un pèrit 
odontòleg. El peritatge que se’n deriva 
es considera documentació interna 
de l ´asseguradora i mai es lliura al 
pacient, tal com passa amb l’escrit 
d’al·legacions que comentàvem ante-
riorment i pels mateixos motius.

La mitjana del període de temps que 
triga la companyia d’assegurances a 
donar una resolució és, aproximada-
ment, de sis mesos. Les conclusions 
de l’asseguradora, el COEC les comu-
nicarà a les parts tant si la companyia 
arriba a un acord indemnitzatori amb 
el pacient com si considera que no hi 
ha responsabilitat pels fets reclamats 
i es procedeix a l’arxiu de la queixa.

Paral·lelament, la Comissió Deontolò-
gica del COEC revisa totes les queixes 
per si se’n pot desprendre una vulnera-
ció del codi deontològic. Si es considera 
que existeix una infracció de caràc-
ter deontològic, s’inicien diligències 
informatives producte de les quals es 
por arribar a formalitzar un expedient 
sancionador contra el col·legiat.   

Val a dir que la relació entre el den-
tista i el pacient està basada en la 
confiança. Si aquesta es trenca ―i 
més si s´ha presentat una reclama-
ció contra el professional―, aquest 
últim es pot negar a seguir tractant 
el pacient sempre garantint que no 
quedi desatès. En tot cas, i davant 
d’una situació d’urgència, el dentista 
cal que l’atengui d’acord amb el que 
estableix el codi deontològic.   

Les obligacions més importants del 
dentista davant del pacient són lliurar 
una còpia de la història clínica, el con-
sentiment informat signat, les proves 
diagnostiques, les factures i tota la 
documentació que integri el seu his-
torial en el termini màxim de 30 dies. 
Sempre s’ha de fer signar al pacient 
el consentiment informat concret del 
tractament que se li realitzi.

De cap manera, el dentista té l’obliga-
ció de retornar els diners al pacient 
per un tractament dental ni tampoc 
pagar els de cap altre inter venció 
reparadora posterior portada a terme 
per un altre professional. El pacient 
pot demanar allò que consideri oportú, 
però no pot exigir al dentista que li 
aboni els costos de tractament amb un 
altre professional per compensar els 
possibles danys que hagi sofert. 

Només la companyia asseguradora, si 
escau, indemnitzarà el pacient quan 
cregui que hi ha responsabilitat civil 
per part del professional. Si aquest 
últim ha avançat alguna quantitat, 
la companyia no li abonarà diners 
al col·legiat, sinó que sempre farà un 
pagament directament al pacient.

 

 I N S T R U C C I O N S  /  I N S T R U C C I O N E S  /  I N S T R U C T I O N S 

 
1.  Què és el full de queixa/reclamació/denúncia? / ¿Qué es la hoja de queja/reclamación/denuncia? / What 

is the complaint form? 
 
És un mitjà que l’Agència Catalana del Consum, juntament amb els establiments, posa a disposició de les  persones consumidores 

perquè pugueu presentar queixes, reclamacions i denúncies relatives a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afecten el 

funcionament normal de la relació de consum. 

 
Es un medio que la Agencia Catalana del Consumo, junto con los establecimientos, pone a disposición de las personas consumidoras para 

que puedan presentar quejas, reclamaciones y denuncias relativas a incidencias, acontecimientos o circunstancias que afecten al 

funcionamiento normal de la relación de consumo. 

 
It is a form provided by the Catalan Consumer Agency in conjunction with establishments to consumers so that they can make complaints about 

incidents, events or circumstances that affect the normal functioning of consumer relations. 

 
2.  Què heu de fer un cop emplenat el full? / ¿Qué debe hacer una vez cumplimentada la hoja? / What do 

you have to do after filling in the form? 

 
Heu de conservar l’“Exemplar per a la persona consumidora” i lliurar o trametre l’“Exemplar per a l‟establiment” a l’empresari/sària, qui 

està obligat a garantir que tingueu constància de la presentació i a donar resposta a la queixa/reclamació/denúncia al més aviat possible, i en 

qualsevol cas en el termini màxim d’1 mes des que és presentada. 

 
Debe conservar el "Ejemplar para la persona consumidora" y entregar o remitir el "Ejemplar para el establecimiento" al empresario/a, que 

está obligado a garantizar que usted tenga constancia de la presentación y a dar respuesta a la queja/reclamación/denuncia lo antes posible, y 

en cualquier caso en el plazo máximo de 1 mes desde que se haya presentado. 

 
Keep the „Copy for the consumer‟ and give or send the „Copy for the establishment‟ to the trader, who must make a record of having 

received the form and give a response to the complaint as soon as possible and at most within 1 month from when it is submitted. 

 
3.  Com heu de tramitar el full? / ¿Cómo debe tramitar la hoja? / What do I do with the form if I don’t 

receive a response from the trader? 
 Si la queixa/reclamació/denúncia no s’ha resolt de manera satisfactòria durant el termini d’1 mes, heu d’adreçar l’”Exemplar per a l’organisme habilitat” a 

un d’aquests organismes (Servei Públic de Consum, Col·legi Professional, Organització de persones consumidores...) amb còpia de la documentació 

justificativa de la vostra petició (factures, contractes...). En cas que us decidiu per un Servei Públic de Consum heu d’adreçar-vos: 

1. Al Servei Públic de Consum del vostre domicili (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). 

2. Al Servei Públic de Consum supramunicipal que escaigui (p.ex. l’Oficina Comarcal d’Informació al  Consumidor) si el vostre 

municipi no disposa de Servei Públic de Consum. 

3. A l’Agència Catalana del Consum si no disposeu de Servei Públic de Consum supramunicipal. 

Per a més informació i per consultar les adreces dels Serveis Públics de Consum, truqueu al Telèfon d’Atenció Ciutadana 012 o 902 400 012 

(si truqueu des de fora de Catalunya) o entreu a  www.consum.cat. 

 
Si la queja/reclamación/denuncia no se hubiera resuelto de forma satisfactoria durante el plazo de 1 mes, debe remitir el "Ejemplar para el 

organismo habilitado" a uno de estos organismos (Servicio Público de Consumo, Colegio  Profesional, Organización de personas 

consumidoras...) con copia de la documentación  justificativa de su petición (facturas, contratos...). En caso de que se decida por un Servicio 

Público de Consumo, debe dirigirse: 1.  Al Servicio Público de Consumo de su domicilio (Oficina Municipal de Información al Consumidor). 

2.  Al Servicio Público de Consumo supramunicipal que corresponda (p.ej. la Oficina Comarcal de Información al Consumidor) si su 

municipio no dispone de servicio público de Consumo. 

3.  A la Agencia Catalana del Consumo si no dispone de Servicio Público de Consumo supramunicipal. 

Para más información y para consultar las direcciones de los Servicios Públicos de Consumo, llame al Teléfono de Atención Ciudadana 012 ó 

902 400 012 (si llama desde fuera de Cataluña) o entre en  www.consum.cat. 

 
If your complaint has not been resolved to your satisfaction after one month, you should send the ‘Copy for the Authorities’ and copies of 

the documents that support your request (invoices, contracts, etc.) as soon as possible to: 

1.  The public consumer service in your town (Municipal Consumer Information Office). 

2.  A higher public consumer service (e.g. the County Consumer Information Office) if your town does not have a Public Consumer Service. 

3.  The Catalan Consumer Agency if there is no higher public consumer service for your town. 

For further information and to find out the addresses of the public consumer services, please ring the Citizen Service Line on 012 or 902 400 

012 (if calling from outside Catalonia) or go to the website www.consum.cat. 

 
4.  Quina actuació ha de dur a terme l’organisme habilitat competent? / ¿Qué actuación llevará a cabo el 

organismo habilitado? 

/ What will the authorities do?

 

 
Pot iniciar d’ofici les actuacions oportunes, tenint en compte la vostra petició i/o l’interès general. En qualsevol cas, ha d’acusar la recepció del 

full de queixa/reclamació/denúncia i ha d’informar-vos de la tramitació donada. 

Així mateix, us ha d’informar que hi ha un fitxer o tractament de dades personals amb la finalitat de  gestionar la queixa, reclamació o 

denúncia, i de la manera com podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 Puede iniciar de oficio las actuaciones oportunas, teniendo en cuenta su petición y/o el interés general. En cualquier caso, debe acusar recibo 

de la hoja de queja/reclamación/denuncia y debe informarle de la tramitación dada. 

Asimismo, le debe informar de que existe un fichero o tratamiento de datos personales con la finalidad de gestionar la queja, reclamación o 

denuncia, y de cómo puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

 
They may take official action based on your request and/or the general interest. In all cases, they must acknowledge receipt of your complaint 

and must tell you what they have done to resolve it. 

They must also tell you that your personal details will be stored in a computer file or processed for the purpose of handling your complaint and 

how you can exercise your rights to access, change, delete and oppose the processing of your details in accordance with Article 5 of the Data 

Protection Organic Act 15/1999 of 13 December. 
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Espai reservat al Registre d’entrada 

 

Full oficial de queixa / Reclamació / Denúncia / Hoja oficial de queja / 

Reclamación / Denuncia / Official complaint form 

 
ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de rellenar 

la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling in this form 

 

1.- Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento / Details of the establishment  

 

Dia dels fets / Día de los hechos / Date of occurrence 
 
Hora / Hora / Time 

Establiment / Establecimiento / Establishment 

 
Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City Codi postal / Código postal / Postcode 

 
Nom de l’empresa o raó social / Nombre de la empresa o razón social / Name of company or trade name 

CIF / Tax number (NIF/CIF) 

 

 
Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone 

Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 
2.-  Dades  de  la  persona  consumidora  /  Datos  de  la  persona  consumidora  /  Details  of  the  consumer 

making the complaint Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname 

 
Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City 

DNI / Passport  or  national  identity  card  number  
 

Codi postal / Código postal / Postcode 

 
País / País / Country 

Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone
 Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 

      

3.- Fets de la queixa/reclamació/denúncia / Hechos de la queja/reclamación/denuncia / Details of the complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Petició de la persona consumidora / Petición de la persona consumidora / Desired solution 

 
 
 
 

5.- Documents que s’adjunten (factures, contractes, publicitat, etc.)  /  Documentos que se adjuntan (facturas, 

contratos, publicidad, etc.)  / Attached documents (invoices, contracts, advertising, etc.) 

 

a) 

 
 

Altres / Otros / Other 
 
b) 

c) 

 

6.- Observacions de l’establiment / Observaciones del establecimiento / Remarks by the establishment 

 
 
 

La persona consumidora/usuària / La persona consumidora/usuaria / Consumer or user 
L’establiment / El establecimiento / Establishment 

 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

 

Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al / Para asesorarse sobre consumo, llame al / For advice on 

consumer issues, please call 

 

       Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics amb l’adreça del correu electrònic i/o per SMS al mòbil facilitat, llevat que opteu per la notificació 

en paper: en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’administració nomes per 

mitjans electrònics. / Las comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos con la dirección del correo electrónico y / o por SMS al móvil facilitado, a 

menos que opte por la notificación en papel: en este caso hay que marcar esta casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionar-

se con la administración sólo por medios electrónicos. / The administrative communications will be done by electronic media to the provided email address or SMS mobile 

number, unless you prefer a physical paper notification: in this case, please check this box. Legal entities and collegiate professionals are required to interact with the 

Administration only electronically.
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Espai reservat al Registre d’entrada 

 

Full oficial de queixa / Reclamació / Denúncia / Hoja oficial de queja / Reclamación / Denuncia / Official complaint form  
ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de rellenar 
la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling in this form  

1.- Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento / Details of the establishment  
 

Dia dels fets / Día de los hechos / Date of occurrence  
Hora / Hora / Time Establiment / Establecimiento / Establishment 

 
Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City Codi postal / Código postal / Postcode 
 

Nom de l’empresa o raó social / Nombre de la empresa o razón social / Name of company or trade name CIF / Tax number (NIF/CIF) 

 

 
Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 
2.-  Dades  de  la  persona  consumidora  /  Datos  de  la  persona  consumidora  /  Details  of  the  consumer 
making the complaint 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname  

Adreça / Dirección / Address 
Població / Población / Village/Town/City 

DNI / Passport  or  national  identity  card  number   
Codi postal / Código postal / Postcode 

 
País / País / Country Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone  Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 

      

3.- Fets de la queixa/reclamació/denúncia / Hechos de la queja/reclamación/denuncia / Details of the complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Petició de la persona consumidora / Petición de la persona consumidora / Desired solution 

 
 
 
 

5.- Documents que s’adjunten (factures, contractes, publicitat, etc.)  /  Documentos que se adjuntan (facturas, 
contratos, publicidad, etc.)  / Attached documents (invoices, contracts, advertising, etc.) 

 

a) 

 
 

Altres / Otros / Other 

 
b) 

c) 
 

6.- Observacions de l’establiment / Observaciones del establecimiento / Remarks by the establishment 

 
 
 

La persona consumidora/usuària / La persona consumidora/usuaria / Consumer or user L’establiment / El establecimiento / Establishment 

 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 
Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

 

Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al / Para asesorarse sobre consumo, llame al / For advice on 
consumer issues, please call  

       Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics amb l’adreça del correu electrònic i/o per SMS al mòbil facilitat, llevat que opteu per la notificació 

en paper: en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’administració nomes per 

mitjans electrònics. / Las comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos con la dirección del correo electrónico y / o por SMS al móvil facilitado, a 

menos que opte por la notificación en papel: en este caso hay que marcar esta casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionar-

se con la administración sólo por medios electrónicos. / The administrative communications will be done by electronic media to the provided email address or SMS mobile 

number, unless you prefer a physical paper notification: in this case, please check this box. Legal entities and collegiate professionals are required to interact with the 

Administration only electronically.
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Espai reservat al Registre d’entrada 

 Full oficial de queixa / Reclamació / Denúncia / Hoja oficial de queja / 

Reclamación / Denuncia / Official complaint form 

 ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de rellenar 

la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling in this form 

 1.- Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento / Details of the establishment  

 Dia dels fets / Día de los hechos / Date of occurrence 

 
Hora / Hora / Time 

Establiment / Establecimiento / Establishment 

 Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City 
Codi postal / Código postal / Postcode 

 Nom de l’empresa o raó social / Nombre de la empresa o razón social / Name of company or trade name 
CIF / Tax number (NIF/CIF) 

 

 Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone 

Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 2.-  Dades  de  la  persona  consumidora  /  Datos  de  la  persona  consumidora  /  Details  of  the  consumer 

making the complaint 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname 

 Adreça / Dirección / Address 

Població / Población / Village/Town/City 

DNI / Passport  or  national  identity  card  number  

 
Codi postal / Código postal / Postcode 

 País / País / Country 

Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone
 

Adreça electrònica / Dirección electrónica / E-mail 

 

      

3.- Fets de la queixa/reclamació/denúncia / Hechos de la queja/reclamación/denuncia / Details of the complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Petició de la persona consumidora / Petición de la persona consumidora / Desired solution 

 
 
 
 

5.- Documents que s’adjunt
en (factures, contractes, publicitat, etc.)  /  Documentos que se adjuntan (facturas, 

contratos, publicidad, etc.)  / Attached documents (invoices, contracts, advertising, etc.) 

 

a) 
 
 

Altres / Otros / Other 

 
b) 

c) 

 

6.- Observacions de l’establiment / Observaciones del establecimiento / Remarks by the establishment 

 
 
 

La persona consumidora/usuària / La persona consumidora/usuaria / Consumer or user 

L’establiment / El establecimiento / Establishment 

 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

Lloc i data / Lugar y fecha / Place and date 

 

Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al / Para asesorarse sobre consumo, llame al / For advice on 

consumer issues, please call 

 

       Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics amb l’adreça del correu electrònic i/o per SMS al mòbil facilitat, llevat que opteu per la notificació 

en paper: en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’administració nomes per 

mitjans electrònics. / Las comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos con la dirección del correo electrónico y / o por SMS al móvil facilitado, a 

menos que opte por la notificación en papel: en este caso hay que marcar esta casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionar-

se con la administración sólo por medios electrónicos. / The administrative communications will be done by electronic media to the provided email address or SMS mobile 

number, unless you prefer a physical paper notification: in this case, please check this box. Legal entities and collegiate professionals are required to interact with the 

Administration only electronically.

MÒNICA PERLINES
Advocada del departament d’Assessoria Jurídica del COEC



EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE CLÍNICA DENTAL LÍDER EN ESPAÑA con más de 10.000 clínicas

Convertimos buenas clínicas
en clínicas excelentes

Vía Augusta, 158, 4ª pla.
08006 Barcelona

Av. de la Albufera 153, 8ª pla.
28038 Madrid

www.grupoinfomed.es Telf. 902 10 44 22comercial@infomed.es
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Cuadro de Mandos
Representación a tiempo real de 

los resultados de la clínica

SMS y Emailing
Envío automático de Correos 
Electrónicos Múltiples y SMSs

Clinipad
Firma Digital de Documentos
elimine el papel de la clínica

Check in
Gestión de llegada de pacientes 

liberando la recepción

Agenda Mobile
Consulte la agenda desde 
cualquier dispositivo móvil 

Check out
Permite medir el grado de 

satisfacción de sus pacientes 

Automatización
Envío automático de 

comunicaciones a pacientes

Cita OnLine
Cita desde Internet

24h/día - 7 días/semana

GESDEN G5, la Excelencia en la Gestión de la Clínica Dental
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Els únics ciutadans europeus que 
superen la dosi diària d’ingesta de 
mercuri recomanada són aquells que 
ingereixen gran quantitat de peix. 
Aliments com la tonyina, el mero o el 
peix tenen major quantitat de mercuri 
ja que són espècies depredadores que 
es nodreixen d’altres peixos i n’acu-
mulen més quantitat. 

L’amalgama dental està formada, en 
un 50% aproximadament, per mercuri 
(mercuri inorgànic). El segon material 
més present en la composició és la 
plata. Països com Noruega i Dina-
marca van prohibir l ’ús de l ’amal-
gama dental a partir de l’any 2008, 
mentre que Suècia va fer-ho a partir 
de l’any 2009. 

La majoria d’instal·lacions dels crema-
toris no disposen de sistemes de filtrat 
d’emissions i la legislació espanyola 

Pel que fa a l’ús de l’amalgama 
dental, és d’aplicació el Regla-
ment (UE) 2017/852 del Parla-

ment Europeu i del Consell de data 
17 de maig de 2017 sobre el mercuri 
a través del qual es deroga el Regla-
ment (CE) núm. 1102/2008. 

El Parlament Europeu va aprovar aquesta 
nova legislació que restringeix l’ús del 
mercuri, un contaminant persistent que 
té efectes negatius sobre el medi ambient i 
la salut humana. Entre d’altres, se’n prohi-
beix l’ús en la mineria de l’or, la importació 
i exportació de determinats productes que 
contenen mercuri i en determinats sec-
tors industrials. El mercuri representa 
una gran amenaça mundial per a la salut 
humana. Particularment, per la presència 
d’un dels seus compostos, el metilmercuri 
o mercuri orgànic, que s’acumula al peix i 
el marisc i s’acaba introduint en la cadena 
alimentària humana.

no els hi requereix específicament 
avui dia. Instal·lar-los suposa una 
inversió econòmica relativament alta, 
especialment per a empreses funerà-
ries petites o mitjanes. Actualment, hi 
ha més de 2.700 crematoris a Europa 
i es realitzen 2,5 milions d’incinera-
cions anuals. A Espanya, s’estimava 
l’any 2014, hi havia més de 180 crema-
toris i en només dos hi havia instal-
lats sistemes de filtratge per mercuri. 
En conjunt, els crematoris de l’estat 
emeten 600 quilos de mercuri a l’any 
—el tercer valor més alt dels 27 països 
de la Unió Europea—, una quantitat 
que només està per darrere del Regne 
Unit i França. Es calcula que només 
el 40% dels crematoris d’Europa dis-
posen de sistemes de filtratge.

La incineració f u nerà r ia a l l ibera 
metalls pesats al medi ambient, entre 
els quals el mercuri que contenen les 

L’ÚS DE L’AMALGAMA DENTAL · CORPORATIU

L’ús de l’amalgama dental
A partir de l ’1 de gener de 2019, només s’utilitzarà l ’amalgama dental en forma de càpsules predosificades. Es prohibirà 
l ’ús de mercuri a granel per part dels professionals dentals.
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amalgames dentals. Els dentistes les 
fan servir perquè són un material 
efectiu, provat, fàcilment manipula-
ble, durador, fort, que suporta càrrega, 
que té efecte bacteriostàtic i ràpid 
de col·locar en cavitats de totes les 
mides. S ’han uti l itzat durant més 
de 150 anys i tenen un cost baix. En 
total, un 8% del consum mundial de 
mercuri es concentra al sector dental.

Afectació del Reglament 2017/852 a 
l’amalgama dental
Tal com exposa l’apartat 1 de l’article 
10 “a partir de l’ 1 de gener de 2019, 
només s’utilitzarà l’amalgama dental 
en forma de càpsules predosificades. 
Es prohibirà l’ús de mercuri a granel 
per part dels professionals dentals”. 
Paral·lelament, a partir de l’1 de gener 
de 2018, l’amalgama dental ja no s’uti-
litza “per al tractament de dents de llet 
de menors de 15 anys i de dones emba-

Els esmentats operadors vetllaran perquè:
a) Els separadors d’amalgama que es 

posin en servei a partir de l’1 de gener 
de 2018 garanteixin un nivell de reten-
ció de, com a mínim, el 95% de les 
partícules d’amalgama;

b) A partir de l’1 de gener de 2021, tots 
e ls separadors d ’amalgama en ús 
garanteixin el nivell de retenció espe-
cificats a a).

Els separadors d’amalgama es man-
tindran d’acord amb les instruccions 
del fabricant per garantir el nivell 
més elevat possible de retenció”.

Es considerarà que queden satisfets 
els requisits establerts en els apartats 
1 i 4 quan s’usin càpsules i separa-
dors d’amalgama que compleixin les 
normes harmonitzades europees o 
d’altres normes nacionals o interna-
cionals que proporcionin un nivell 
equivalent de qualitat i de retenció, 
tal com indica l’apartat 5 de l’article 
10 de l’esmentat reglament. 

A més a més, l’apartat 6 de l’article 
10 del Reglament 2017/852 indica que: 
“Els professionals dentals garantiran 
que els residus d’amalgama, incloses 
les restes, les partícules i els empas-
taments d’amalgama, així com les 
dents o parts d’aquests contaminats 
per l ’amalgama dental els tracti i 
reculli un establiment o empresa de 
gestió de residus autoritzat”.

Així mateix, “els professionals den-
tals, en caps cas, alliberaran direc-
tament ni indirectament els residus 
d’amalgama al medi ambient”.

rassades o en període de lactància, 
excepte quan el professional dental 
ho consideri estricament necessari 
degut a les necessitats mèdiques del 
pacient”, tal com disposa l’apartat 2 de 
l’article 10 del reglament.

Com a molt tard, l’1 de juliol de 2019, 
cada estat membre de la Unió Euro-
pea ,  indica el  regla ment ,  ha d’es-
tablir un pla nacional relatiu a les 
mesures que tingui previst aplicar 
per reduir gradualment l’ús d’amal-
gama dental . En conseqüència, en 
vir tut de l ’apartat 4 de l ’ar t icle 10, 
“a partir de l’1 de gener de 2019, els 
operadors de gabinets dentals que 
utilitzin amalgama dental o retirin 
empasta ments o ex t regu in dents 
que en continguin garantiran que 
compten a mb separadors d’a ma l-
ga ma per retenir  i  recol l i r-ne les 
partícules, incloses les contingudes 
en l’aigua que es faci servir”.

CORPORATIU · L’ÚS DE L’AMALGAMA DENTAL
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L’article 3.2 del Decret 151/2017, de 17 
d’octubre, pel qual s’estableixen els 
requisits i les garanties tecnicosa-

nitàries comunes dels centres i serveis 
sanitaris i els procediments per obtenir 
autorització i registre corresponents indica 
que són clíniques o consultoris dentals “els 
centres sanitaris en els quals professionals 
amb capacitació per a l’exercici de l’odon-
tologia o l’estomatologia i sota la direcció 
d’una persona responsable assistencial 
duen a terme activitats sanitàries en l’àm-
bit de la salut bucodental”.

En aquest sentit, l’article 13.1 de l’esmentat 
decret indica que “tots els centres i ser-
veis sanitaris han de disposar d’un o una 
responsable assistencial amb titulació 
suficient, que assumeix la responsabili-
tat assistencial del centre. En el cas de 
les consultes de professionals sanitaris 
individuals, és el mateix professional qui 
assumeix aquesta responsabilitat. El o la 
responsable assistencial ha de ser present 
al centre o servei durant tot l’horari de 
funcionament, i ha de delegar nominal-
ment mitjançant document escrit en una 
persona de titulació anàloga, que l’ha de 
substituir durant la seva absència”.
 
En aquest sentit, el responsable assisten-
cial té encomanada la funció “d’assegurar 
el compliment dels requisits de qualitat i 
seguretat dels pacients del centre o ser-
vei exigits en aquest Decret. Per tant, és 
responsable de la correcta coordinació de 
tota l’activitat sanitària assistencial sigui 
quina sigui la titularitat dels mitjans que 
s’utilitzin”, tal com indica l’article 13.3.
 
Les funcions que encomana l’article 13.4 
al responsable assistencial són:
a) Vetllar i supervisar que cada professional 

que treballa al centre faciliti als pacients 
una correcta informació sobre el diagnòstic 
i les diverses opcions de tractament, així 
com de la seva planificació i pressupost.

b) Revisar la publicitat relacionada amb 
l’activitat sanitària que es realitza en 
el centre o servei sanitari.

c) Vetllar perquè cap dels professionals 
sanitaris del centre no incorri en 

l’activitat als centres i serveis sanitaris 
i de les normes ètiques i deontològiques 
de la professió de tot el personal sanitari”.

Quant a la vigilància de productes sanitaris, 
a les clíniques dentals on es dugui a terme 
cirurgia major ambulatòria, “la direcció 
assistencial del centre ha de designar una 
persona com a responsable de vigilància de 
productes sanitaris, la qual ha de tenir una 

incompatibilitat professional, d’acord 
amb l’article 4 del Reial Decret Legis-
latiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de garan-
ties i ús racional dels medicaments i 
productes sanitaris, o normativa que el 
substitueixi, i les altres normatives de 
l’àmbit laboral que siguin d’aplicació.

d) Vetllar pel compliment de tota la norma-
tiva que regula el desenvolupament de 

El Responsable Assistencial d’una clínica dental disposa de la màxima autoritat i ha d’organitzar-ne el funcionament, gestionar, 
vigilar que es compleixen les normes legals, estatutàries i deontològiques del COEC i prendre les decisions oportunes.

El Responsable Assistencial a la clínica dental
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titulació universitària sanitària i ha d’estar 
vinculada contractualment amb el centre, i 
ha d’estar integrada en la unitat de segure-
tat dels pacients, en el cas que en el centre 
s’hagi constituït”, tal com disposa l’article 
14.1 de l’esmentat decret.

En virtut de l’article 40 dels Estatuts del 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya el responsable assistencial 
ha de ser un odontòleg o metge estomatò-
leg que “assumirà i ostentarà la màxima 
responsabilitat del centre en relació amb:
1. La direcció, l’organització i la supervisió 

dels aspectes relacionats amb l’exercici 
professional de l’odontologia i/o estoma-
tologia, tenint l’obligació de comunicar 
al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya qualsevol tipus 
d’incidència 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 rea-
litzin a la clínica o consultori dental.

3. La publicitat relacionada amb l’activi-
tat sanitària que es realitzi al 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 norma-
tiva, legal i reglamentària, que regula el 
desenvolupament de l’activitat als cen-
tres i serveis, així com de les normes 
ètiques i deontològiques de la professió 
de cadascun dels professionals.

7. El control de l’adquisició, la reposició i el 
manteniment dels instruments i equipa-
ments 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.”

 
També, segons l’article 41 dels Estatuts 
del COEC,  el responsable Assistencial 
“té l’obligació de:

1. Comunicar al Col·legi Oficial d’Odontò-
legs i Estomatòlegs de Catalunya totes 
les variacions i modificacions que tin-
guin 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.”

 
A més, l’article 5.2 de l’Ordre de 21 de 
ju l iol  de 1994 per la qual es crea el 
Registre de clíniques dentals i es regula 
el procediment i els requisits que han de 
complir per ser inscrites assenyala que 
“el responsable sanitari haurà de ser un 
metge estomatòleg o un odontòleg en 
possessió del títol oficial corresponent”.

Aquesta normativa ens permet poder 
establir, amb caràcter general, l’existèn-
cia d’uns requisits comuns:
1. A tota clínica dental hi ha d’haver for-

çosament un responsable assistencial.
2 . Les competències del responsable 

assistencial a la clínica dental són:
a. Organitzar.
b. Gestionar.
c. Atendre directament i personalment 

els pacients.
 
Responsabilitat del dentista en general
Com a principis bàsics, cal establir:
1. Tots els dentistes han de respondre 

davant del pacient del tractament 
odontològic que li hagin efectuat.

2. Si el dentista és l’únic que exerceix a la 
clínica dental, respondrà en qualitat de 
responsable assistencial, ja que osten-
tarà aquesta funció encara que no se’l 
conegui o hagi estat designat com a tal.

3. Tots els dentistes, quan no siguin 
els únics que exerceixen a la clínica 
dental, i encara que no figurin com a 
responsables assistencials, respondran 
de totes les anomalies o irregularitats 
que hi hagi sempre que això pugui 
representar un perjudici per al pacient 
i sempre que, coneixent-ho, ho tolerin 
sense denunciar-ho. Dins d’aquest 
apartat, tanmateix, podria distingir-se 
entre circumstàncies que obligatòria-
ment han de conèixer com a dentistes i 
la resta, que només haurien de conèixer 
com a responsables assistencials. En 
el primer cas, també en serien respon-
sables; en el segon, només si en tenien 
coneixement i no ho denunciaven.

4. Per determinar les responsabilitats, en 
qualsevol cas, serà precís distingir entre:
a. Dentista que exerceix, a soles, en 

una clínica dental, en sigui o no el 
propietari.

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

 
Qui és el responsable assistencial?
1. El dentista que exerceix en una clínica 

dental, titular o propietari, sempre que, 
expressament, no hagi estat designat 
un altre dentista per al càrrec de res-
ponsable assistencial.

2. El dentista que, en qualsevol forma, hagi 
estat designat de forma expressa per al 
càrrec de responsable assistencial.

3. Tots els dentistes, propietaris o accionis-
tes d’una mateixa clínica dental, quan 
no s’hagi efectuat la designació expressa 
d’un d’ells com a responsable assisten-
cial llevat que, contràriament, s’acreditin 
atribucions diferents de competències 
entre ells, ja sigui de forma expressa o 
tàcita, o pel mer costum.

 
Diferència entre el responsable assistencial 
i la resta de dentistes d’una clínica dental
La diferència fonamental és que el res-
ponsable assistencial té el dret i el deure 
de conèixer-ho tot, o gairebé tot, de la 
clínica dental, mentre que la resta de 
dentistes cal que coneguin alguns aspec-
tes, especialment tot allò relacionat amb 
l’exercici de la professió.
 
En el cas d’exigir responsabilitats, qui 
no sigui responsable assistencial podrà 
al·legar ignorància sobre determinades 
circumstàncies, les quals no estigui obli-
gat a conèixer, mentre que el responsable 
assistencial difícilment podrà al·legar-la.
 
Per exemple, el responsable assistencial 
ha de saber, forçosament, si la clínica 
dental esterilitza correctament el mate-
rial odontològic o si els dentistes que hi 
exerceixen són titulats i col·legiats. Els 
altres dentistes no estarien obligats a 
conèixer aquestes circumstàncies.
 
Responsabilitat del responsable assistencial
E l  re s p on s a ble  a s s i s te nc i a l  d ’ u n a 
clínica dental es podria comparar al 
capità d’un vaixell, atès que disposa de 
la màxima autoritat i és a qui pertoca 
organitzar-ne el funcionament, gesti-
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onar-la, vigilar que es compleixin les 
normes legals, estatutàries del Col·legi 
i deontològiques i prendre les decisions 
oportunes. Tanmateix, les decisions, 
lògicament, s’hauran d’ajustar a dret i, 
si escau, n’haurà de respondre.
 
Tot el descrit en el paràgraf anterior amb 
independència de les responsabilitats 
que puguin afectar terceres persones. El 
responsable assistencial restaria exempt 
de responsabilitat si pogués demostrar 
que, malgrat la vigilància i haver fet tot 
el que podia, li ha estat impossible evitar 
comportaments il·legals.
 
En aquests casos, es podrien plantejar 
acusacions recíproques, inversions en 
la càrrega de la prova i supòsits de res-
ponsabilitats solidàries.
 
La funció del responsable assistencial és 
autònoma i independent de les altres funci-
ons de tipus assistencial directe al pacient.
  
L’article 51 dels Estatuts del COEC indica 
que “els col·legiats i col·legiades que 
tinguin al seu càrrec i responsabilitat 
una clínica o consultori dental, bé sigui 
com a propietaris o com a responsables 
sanitaris, han d’informar de les absèn-
cies que s’hagin de prolongar més de tres 
mesos, amb indicació de la data prevista 
d’incorporació. En cas d’absència del res-
ponsable sanitari, la clínica o consultori 
dental ha de romandre tancat, llevat que 
hi hagi una altra persona que assumeixi 
la responsabilitat sanitària del centre”.
 
Per tant, el responsable assistencial d’una 
clínica dental no pot ser un odontòleg que 
hi va un dia o dos a la setmana a treballar 
unes hores i sense un horari definit, ja que 
les hores de presència serien insuficients 
per a les funcions que ostentarà.
 
Sense ànim de fer una relació exhaus-
tiva, poden classificar-se les responsa-
bilitats del responsable assistencial en 
els apartats següents:
 
1. Responsabilitats civils
L’incompliment d’una norma administra-
tiva, penal, civil o de praxi professional 
poden derivar i produir responsabilitats 
civils. Per exemple: en una clínica dental 
on no hi hagi material adequat de reani-
mació de pacients o n’hi hagués en mal 

b. Compliment de les obligacions exigides 
per l’administració pública. Sense perju-
dici d’altres requisits que puguin exigir 
altres normes de comunitats autònomes, 
a Catalunya, per exemple, s’exigeix, entre 
altres requisits, l’existència d’àrees deter-
minades al local, uns mínims instrumen-
tals, un registre de pacients, un llibre de 
reclamacions, etc. Altres normes exigei-
xen la legalització dels aparells de raigs X, 
la recollida de residus, etc. El responsable 
assistencial ha de procurar que es com-
pleixin sempre aquests requisits i ha de 
vetllar perquè la clínica dental en la qual 
ostenti aquest càrrec estigui registrada al 
Registre de Clíniques i Consultoris Den-
tals de la Generalitat de Catalunya.

 
4. Responsabilitat organitzativa
Tot i que puguin confondre’s els termes 
organitzar i administrar, no es tracta del 
mateix concepte, per bé que es poden 
entremesclar algunes accions.
 
Organitzar significa “donar (a quelcom) una 
estructura orgànica. / Constituir (quelcom) 
de parts dependents entre elles destinada 
cadascuna a acomplir una funció espe-
cial. / Disposar i coordinar (un conjunt de 
persones, de coses o de mitjans) per tal 
d’aconseguir una finalitat determinada. / 
Posar ordre o més ordre a la pròpia manera 
de viure, a les pròpies activitats, etc”.
 
Organitzar una clínica dental pot suposar des 
de disposar el lloc dels mobles fins a regular 
horaris de visita, els torns dels professionals, 
els formats de la documentació, etc.
 
5. Responsabilitats penals
En termes jurídics, la responsabilitat pot 
ser el resultat d’un fet dolós o culpós.
 
L’acció dolosa es produeix quan una per-
sona desitja i duu a terme un acte delic-
tiu, sent-ne plenament conscient i amb 
la intenció de produir un dany o obtenir 
un benefici il·legal.
 
Un dentista podria cometre delictes dolo-
sos, per exemple, quan conscientment 
extragués a una pacient una peça dental 
sense cap necessitat pel sol fet de causar-li 
un mal, o quan enganyés el pacient sobre 
suposats defectes de boca amb la intenció 
de realitzar-li un tractament més llarg i 
car, o quan permetés que a la clínica dental 
hi exercís una persona sense títol.
 

estat, constituiria una infracció sanci-
onable d’ordre administratiu. Però si es 
produís un accident i el malalt pel fet de 
no haver estat tractat morís, es produiria 
un delicte d’imprudència temerària amb 
la consegüent responsabilitat civil.
 
Més d’un cop, per exemple, s’han pro-
duït responsabilitats penals i civils per 
permetre als responsables assistencials 
actes d’intrusisme.
 
2. Responsabilitat pel  

tractament professional
En principi, tots els professionals són 
exclusivament responsables del tracta-
ment efectuat al pacient.
 
El resultat d’un tractament, per bé que no 
sigui el millor, no sempre és culpa del den-
tista, però, si ho fos, podrien derivar-se’n 
responsabilitats civils i fins i tot penals.
 
El resultat del tractament, de vegades, 
podria ser conseqüència d’irregularitats 
de la clínica dental com, per exemple, 
defectes d’higiene que ocasionin una 
infecció o contagi de malaltia. En aquest 
cas, la responsabilitat afectaria també el 
responsable assistencial.
 
El responsable assistencial podrà ser el 
responsable del mal resultat del tracta-
ment en casos molt diversos com, per 
exemple: quan li consti, i ho permeti, que 
un professional exerceix sense tenir uns 
coneixements mínims (de vegades no 
n’hi ha prou tenint el títol) o afectat per 
una incapacitat física o psíquica, o violi 
qualsevol de les nombroses normes de 
caràcter deontològic.
 
3. Responsabilitat de tipus administratiu
En aquest grup, poden distingir-se dos tipus:
a. Administració de la pròpia clínica 

dental ,  és a dir,  a l lò que signif ica 
“tenir cura, governar o regir”. Quan no 
s’és el propietari de la clínica dental i 
la funció d’administrar la desenvolupa 
el propietari, si més no, el responsa-
ble assistencial haurà de tenir cura 
que l’administració sigui correcta. Si 
algun dia, per posar un exemple, la 
clínica dental fes fallida fraudulenta 
o estafés els pacients, el responsable 
assistencial en resultaria responsable 
perquè la seva obligació era estar al 
corrent de la comptabilitat.
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RUBÉN AZNAR

Advocat. Assessoria jurídica del COEC

L’acció culposa es produeix quan no es 
desitja cometre un delicte però es produeix 
el mateix resultat delictiu. Són els delictes 
o faltes per imprudència, temerària o sim-
ple. Es cometen aquests delictes per negli-
gències, és a dir, per falta de diligència, per 
descuits, omissions o faltes d’aplicació.
 
Són molt nombroses les accions, sem-
pre involuntàries, que podrien produir 
aquests últims delictes. Per exemple, 
extraure una peça dental per una altra, 
equivocar-se en el diagnòstic per no 
haver efectuat les proves normals del 
cas, retardar un tractament sense pre-
veure’n les conseqüències perjudicials, 
produir una infecció per no haver desin-
fectat com cal l’instrumental, etc. 
 
Els delictes dolosos i culposos són castigats 
pel Codi Penal, tot i que amb penes diferents.
 
En tots aquests supòsits, sense perjudici 
de la responsabilitat del dentista, autor 
directe del tractament, el responsable 
assistencial pot ser coautor del delicte 
quan en cometre’l hagi intervingut un 
factor determinant que ell hauria d’haver 
controlat o conegut i impedit.
 
6. Responsabilitats deontològiques
El responsable assistencial ha de ser una 
persona que compleixi les normes del 
codi deontològic de la professió, ja que 
és qui ha de donar exemple i exigir que 
es compleixi.
 
El responsable assistencial d’una clínica 
dental, entre d’altres obligacions ha de:
 
• Vetllar i exigir que regni la cortesia i el 

respecte vers els pacients; controlar que 
els pacients siguin informats correcta-
ment i en tot moment.

• Tenir cura que hi hagi una bona compa-
nyonia entre els professionals.

• Procurar que hi hagi un tracte correcte 
vers el personal.

• Vigilar perquè no es revelin els secrets 
professionals.

• Denunciar al COEC si persones que no 
són dentistes exerceixen activitats que 
els hi són pròpies, així com si observen 
qualsevol altra irregularitat.

• Assegurar-se que s’estigui duent a 
terme una atenció odontològica de bona 
qualitat humana i tècnica.

• Tenir cura que la relació entre els den-

tistes i els pacients es basi en la confi-
ança mútua.

• Assegurar-se que els dentistes fan 
signar als pacients els consentiments 
informats per a cada tractament odon-
tològic.

•  Preocupar-se perquè els dentistes 
elaborin una història clínica de cada 
pacient i la mantinguin actualitzada.

 
7. Responsabilitats estatutàries dels 

col·legis professionals
El responsable assistencial, sense per-
judici de la responsabilitat dels altres 
dentistes de la clínica dental, té l’obliga-
ció d’exigir, també, i això per manament 
legal, el compliment de les normes esta-
tutàries dels col·legis oficials tot i que les 
obligacions que se’n derivin no estiguin 
contingudes en altres de rang diferent.
 
Per esmentar alguns exemples, el res-
ponsable assistencial ha d’impedir i 
denunciar, si escau, al seu Col·legi, la 
publicitat o els cartells prohibits; ha 
d’impedir l’exercici de professionals no 
col·legiats, i utilitzar la documentació 
col·legial, si escau, etc.
 
 
Comunicació al COEC del responsable 
assistencial d’una clínica dental
Per comunicar al Col·legi Oficial d’Odontò-
legs i Estomatòlegs de Catalunya un canvi 
de responsable assistencial, és imprescin-
dible enviar la següent documentació:
 
• Compromís d’actuació professional del 

nou responsable assistencial.
• Certificat de col·legiació del nou respon-

sable assistencial, prèvia sol·licitud del 
nou responsable assistencial a l’adreça 
electrònica coec@coec.cat.

• Fotocòpia del DNI del nou responsable 
assistencial.

• Fotocòpia del títol acadèmic del nou 
responsable assistencial.

 
Un cop el COEC rebi aquesta documen-
tació, notificarà el canvi al Departament 
de Salut.
 
En el cas que un dentista ja no sigui 
responsable assistencial d’una clínica 
dental, ho ha de comunicar fefaentment 
al Col·legi, el qual farà un requeriment 
a la clínica corresponent a efectes de 
conèixer qui ocupa el càrrec.

EL RESPONSABLE ASSISTENCIAL A LA CLÍNICA DENTAL · CORPORATIU

Legislació aplicable
• Decret 151/2017, de 17 d’octubre, pel 

qual s’estableixen els requisits i les 
garanties tecnicosanitàries comunes 
dels centres i serveis sanitaris i els 
procediments per a la seva autorització 
i registre.

• Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Or-
denació de les professions sanitàries.

• Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de 
Sanitat.

• Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les bases gene-
rals sobre l’autorització de centres, 
serveis i establiments sanitaris.

• Reial Decret 1594/1994, de 15 de juliol, per 
la que es desenvolupa el que està previst 
a la llei 10/1986, que regula la professió 
d’Odontòleg, Protètic i Higienista.

• Ordre de 21 de juliol de 1994 per la qual 
es crea el Registre de clíniques dentals 
i es regula el procediment i els requi-
sits que han de complir les clíniques 
dentals per a la seva inscripció. 

• Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontò-
legs i Estomatòlegs de Catalunya.

• Codi Deontològic del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
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Context de l’operació
El govern grec, en l’últim any, ha anat 
concentrant els refugiats en camps de 
refugiats oficials, tot i que també perdu-
ren diferents assentaments no oficials.

Les diferents organitzacions huma-
nitàries de salut han reportat com a 
principals patologies: els trastorns psi-
cològics, les malalties cròniques des-
controlades i les malalties bucodentals. 
Per això, l’estratègia de salut passa pel 
control i tractament d’aquestes pato-
logies. Cal indicar que les malalties 
bucodentals són les més desateses per 
falta de recursos humans.

Les condicions de salut dels refugiats 
són precàries a causa de la manca de 
recursos. Les condicions de vida extre-
mes a les quals s’han vist sotmesos 
durant els últims anys han provocat 
que no puguin tenir hàbits saludables 
que, sumats a una mala dieta i fins i 
tot la malnutrició, han afavorit que les 
malalties, entre elles les bucodentals, 
augmentin. Tot i els esforços del minis-
teri d’interior grec, l’administració no 
té prou recursos per afrontar tots els 
tractaments dels refugiats. Partint de 
la base que la seguretat social grega no 
ofereix prestacions per a la salut buco-
dental per als ciutadans autòctons, en 
conseqüència tampoc n’ofereix per als 
refugiats. Per tant, la falta d’assistèn-
cia provoca que cada dia augmenti la 
morbiditat d’origen bucodental entre 
els refugiats.

No s ’ha detectat cap organització 
humanitària que atengui els refugi-
ats de forma regular a nivell de salut 
bucodental a la regió d’Attika. És per 
això que, d’acord amb els principis de 
l’ACNUR, Dentists4Refugees (D4R) assu-
meix, com a missió principal, garantir 
els drets i el benestar dels refugiats 
d’acord amb la Convenció de les Naci-
ons Unides relativa a l’Estatut dels 
Refugiats i el Protocol de 1967. El dret 
internacional dels refugiats és el marc 
jurídic fonamental de les activitats 
humanitàries de les organitzacions 
que formen D4R i, dins d’aquest marc, 
intentaran dispensar el dret universal 

a la salut bucodental buscant solucions 
duradores mitjançant programes de 
prevenció, promoció i atenció, prestant 
una atenció molt especial a les neces-
sitats dels nens i intentant promoure 
la igualtat de gènere.

Col·laboradors
D4R és un projecte que sorgeix de la col-
laboració entre diferents parts implica-
des en el sector bucodental: institucions 
col·legials, ONGs, indústria i professio-
nals del sector. Amb la coordinació del 
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC) i la col·laboració de 
les ONGs Amb les teves mans (ATM), 

‘Dentists4Refugees’, balanç final del programa de 
prevenció i atenció bucodental als refugiats de Grècia
El febrer de 2017, el COEC va impulsar un innovador programa d’atenció als camps de refugiats de Grècia. Dentists4Refugees 
(D4R) és un projecte sorgit de la col·laboració de totes les parts implicades en el sector bucodental: institucions col·legials, 
ONGs, indústria i professionals del sector. Un any després de la posada en marxa, el febrer d’aquest 2018 la iniciativa 
solidària arribava a la seva fi. El següent text és un extracte de l’informe final elaborat pel coordinador general del projecte, 
el Dr. Ventura Menardia. 

Diverses imatges dels voluntaris i els pacients atesos al projecte solidari de Grècia.
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Diagnòstics totals: 11.024
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Khora Foundation (KF), Seeds Of Huma-
nity (SOH), la Fundació Odontologia 
Solidària (OS), l’Associació Dentistes 
Sense Fronteres (DSF), l’Associació 
Zerca y Lejos ONGD (ZyL), Proclínic SL 
i, finalment, i com a ingredient més 
important, totes i tots els professionals 
voluntaris que han ofert el seu temps i 
coneixements desinteressadament.

Principals activitats
VOLUNTARIAT
• Elaboració del Manual del voluntari, 

guies pràctiques i vídeos.
• Realització de dues xerrades explica-

tives del projecte.
• Campanyes de difusió del projecte per 

diferents mitjans (Facebook, premsa 

assentaments de refugiats no oficials de 
la ciutat perquè es programessin visites 
a les instal·lacions clíniques de KF i SOF.

Es va organitzar un calendari setma-
nal amb dies específics per a cada 
camp i dies reservats per als refugiats 
que viuen en altres assentaments.

La gran majoria de pacients no dispo-
saven de servei dental on ser atesos.

Els refugiats que v iuen en camps 
oficials acostumaven a venir acom-
panyats de representants d’organit-
zacions que hi treballen. Els refugiats 
dels assentaments no oficials venien 
sense acompanyament.

del sector i general, correus als col-
legiats, ràdio i televisió) amb l’objec-
tiu de donar a conèixer el projecte, 
denunciar  la situació dels refugiats 
i captar voluntaris.

• Lloguer d’un pis a Atenes d’ús exclu-
siu per als voluntaris de D4R pagat 
pels mateixos voluntaris i el COEC.

• Assegurança de viatge per a tots els 
voluntaris cobert pel COEC.

• 356 sol·licituds d’informació del projecte.
• 121 participants voluntaris.

SERVEIS SANITARIS
La Dra. Krista Vitsoroglous, responsable 
del projecte a Atenes, va establir contacte 
i acords verbals amb diferents camps de 
refugiats oficials, així com amb altres 

Tractaments totals: 3.076
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Es va dissenyar un programa informàtic 
a mida del projecte D4R per gestionar 
tant les dades personals com clíniques.

Àmbit d’acció: 
Es van atendre, a les Clíniques Dentals 
de KF i de SOF, refugiats dels camps 
de Skaramangas, Eleonas, Schisto, 
Omonia, Elliniko, Elefsina, Malakasa i 
dels assentaments no oficials (squads) 
City Plaça, Jasmin School, Acharnon 
22 i Medin Shelter. També es va prestar 
atenció directa al camp d’Oinofita.

SISTEMES D’INFORMACIÓ  
DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Es va comptar amb la col·laboració d’un o 
dos representants de cada camp de refu-
giats que informaven sobre els serveis 
de D4R i ajudaven a gestionar l’agenda 
de visites. Aquests representants podien 
ser tant treballadors d’ONGs com a refu-
giats que assumien el rol d’intermediari.

PROGRAMA DE PROMOCIÓ I PREVENCIÓ 
DE LA SALUT BUCODENTAL
• 38 xerrades de promoció de la salut i 

educació d’higiene oral.
• 1.350 entregues de raspalls dentals i 

dentífric fluorat.

ATENCIÓ BUCODENTAL A CAMPS
Atenció bucodental al camp d’Oinofita.

CONSCIENCIACIÓ
• 26 xerrades de conscienciació a escoles 

per part de l’ONG Amb les Teves Mans.
• 8 articles d’opinió en revistes del sector.
• 5 entrevistes a la premsa.
• 1 participació en fòrums o congressos 

del sector.

Avaluació dels resultats
Per a la consecució del projecte, es pre-
sentaven tres grans reptes: aconseguir 
els permisos legals per poder treballar 
a Grècia amb els refugiats, disposar de 
d’instrumental i materials suficients 
per proveir la clínica i poder treballar 
en les millors condicions possibles 
durant l’any de durada i, per últim, i 
més important, establir una cadena de 
voluntariat que prestés servei als refu-
giats durant tot el període (de febrer 
2017 a febrer de 2018).

Gràcies a la inestimable ajuda de la 
Dra. Krista Vitsoroglous, impulsora i 
responsable del projecte a Atenes, es 
van aconseguir les infraestructures 
i tots els permisos institucionals per 
crear una clínica específica per als 
refugiats a la ciutat. Es va signar un 
conveni de col·laboració amb Khora 
Foundation. Per contra, tot i els nom-
brosos esforços realitzats per part del 
grup de coordinació de D4R per obtenir 
el permís del Ministeri d’Interior per 
poder treballar en tots els camps de 
refugiats de la regió d’Attika, tant des 
del Consolat grec a Barcelona com des 

ATENCIÓ BUCODENTAL PER ALS 
REFUGIATS A LES CLÍNIQUES 
DENTALS DE KHORA FOUNDATION 
I SEED OF HUMANITY
Es va implementar sempre una odon-
tologia social.

Gràcies al patrocini de Proclínic, es van 
poder realitzar molts més tractaments i 
de major diversitat i qualitat als refugi-
ats. Així es van incrementar els objectius 
previstos. Es va passar d’un plantejament 
inicial de pràctica d’odontologia social 
d’emergència a una odontologia social 
conservadora. Es van poder realitzar 
moltes endodòncies i obturacions amb 
bons materials que permetien una gran 
viabilitat dels tractaments.

Es va establir un acord amb una clí-
nica radiològica propera d’Atenes per 
realitzar ortopantomografies als refu-
giats a preu reduït.

Projecte patrocinat per:

Ins tal·lac ions i  equips per a la pràc t ica odontològica als refug iats .
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Un cop aconseguits els tres principals 
reptes, podem dir que hem proveït la ciu-
tat d’Atenes d’un servei sanitari específic 
i continu per a l’atenció bucodental dels 
refugiats que segueix les indicacions 
de la Guia Operativa per a la Protecció 
dels Refugiats i les Solucions en Àrees 
Urbanes de l’ACNUR. Aquest últim esta-
bleix principis essencials com: accés a 
la salut, integració, equitat, priorització, 
racionalització, associació, participació, 
comunicació i presa de decisions basada 
en l’evidència. D4R ha garantit l’accés als 
refugiats a un servei sanitari bucoden-
tal amb el mateix nivell de qualitat que 
les clíniques privades nacionals, però 
sense cap cost per als beneficiaris. Ha 
apostat per la integració de la clínica a la 
societat grega, traspassant l’activitat, els 
materials i la infraestructura creada, és 
a dir, la continuïtat del projecte a l’ONG 
Seeds Of Humanity amb seu permanent 
a Atenes. Així s’ha donat forma i sosteni-
bilitat al projecte perquè es pugui bene-
ficiar de subvencions públiques locals.

Desgraciadament, no es va poder com-
plir en l’aspecte de la racionalització 
del servei, ja que el nombre de refugiats 
va superar amb escreix els pocs ser-
veis d’atenció bucodental dels quals 
disposaven. Per aquest motiu, fins i 
tot es va crear una llista d’espera que 
va arribar a ser de quatre setmanes. 
Una realitat que remarca, encara més, 
la necessitat de prioritzar el servei de 
manera que es pugui incidir positiva-
ment en les institucions gregues per-
què alterin la urgència de la situació.

Pel que fa a l’associació, D4R va ser 
fruit de la col·laboració, l’esforç i l’in-
tercanvi de coneixements i protocols 
del Col·legi Ofiacial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya (COEC), 
Khora Foundation (KF), Amb els Teves 
Mans (ATM), Odontologia Solidària 
(OS), Dentistes Sense Fronteres (DSF),  
Zerca y Lejos (Z&L) i Seeds Of Huma-
nity (SOF). Cal remarcar que, sense 
aquesta col·laboració, aquest projecte 

d’Atenes mateix no es va obtenir cap 
resultat positiu. L’única excepció va 
ser el permís per al camp de refugiats 
d’Oinofita, on teníem acords específics 
amb els coordinadors de l’assentament. 
És per aquest motiu que s’ha centrat la 
major part del treball a la clínica dental 
per a refugiats de Khora Foundation. 

Durant els últims quatre mesos del pro-
jecte, i per motius de redistribució d’es-
pais a Khora, es va traslladar la clínica 
de D4R a les instal·lacions de Seeds Of 
Humanity (SOH) a Atenes, on es va 
continuar l’activitat exactament de la 
mateixa manera. El canvi va resultar 
ser eficaç a nivell logístic, tant per la 
dificultat de mobilitat dels aparells 
de treball com pel desplaçament dels 
voluntaris. A més, vam constatar que 
els refugiats passaven moltes hores 
fora del camp i les condicions d’aten-
ció de les clíniques de Khora i de SOF 
van ser infinitament millors que les 
de les clíniques mòbils dels camps. La 
concentració del treball a la clínica, per 
tant, es valora molt positivament.

Al final del projecte, podem destacar la 
gran resposta del sector bucodental a la 
crida solidària davant de la crisi de refu-
giats més gran viscuda a Europa en les 
últimes dècades. D’una banda, gràcies al 
conveni de patrocini signat amb Proclí-
nic SL, per valor de 39.000 €, i a les dona-
cions rebudes d’empreses i particulars 
vam poder acabar d’equipar les clíniques 
amb tot l’instrumental i materials idonis 
per a la pràctica de l’odontologia.

I, d’altra banda, la massiva resposta de 
voluntariat, ja siguin odontòlegs, higie-
nistes o auxiliars, sense els quals el pro-
jecte no hauria estat possible. Aquesta 
resposta constata com a molt positiu el 
resultat de les campanyes de difusió del 
projecte i la crida de voluntaris.
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VENTURA MENARDIA I PEJUAN
Responsable de la Comissió Social COEC 
Coordinador general del projecte D4R 

no hauria estat viable. De la mateixa 
manera, D4R va buscar la col·laboració 
i participació dels mateixos refugiats. 
Molts van col·laborar com a traductors 
a la clínica de Khora Foundation i de 
SOF quan se’ls requeria. De la mateixa 
ma nera ,  gràcies a u na subvenció 
aconseguida per Help Refugees, es van 
contractar dos refugiats per a la ges-
tió i organització de la clínica dental, 
fomentant-ne així tant la participació 
com la integració a la societat.

No menys important, i molt necessària 
per no caure en l’oblit, és la tasca de cons-
cienciació social que es fa a Espanya tant 
a través dels mitjans telemàtics, com de 
la premsa o fent xerrades a escoles.

Agraïments
Volem donar el nostre més especial 
agraïment a tots i cadascun dels volun-
taris que han cedit el seu temps de 
forma totalment altruista per defensar 
i vetllar pels drets dels refugiats.

Amb el suport de:

Projecte patrocinat per:

EQUIP COORDINADOR
Dr. Ventura Menardia (coordinador general del 
projecte D4R)

Dra. Krista Vitsoroglous (coordinadora del 
projecte D4R a Grècia)

Dra. Marta Gil-Ortega (coordinadora del 
projecte D4R a Espanya)

Dr. Albert Cabestany

Dr. Xavier Iráculis

Dr. Antoni Gómez  (president del COEC)

Olga Ferrer

Milton Sánchez

Eva Prujà

Dr. Blai Sales

Dr. Nacho de Urbiola

Dr. Francesc Bibiloni

Dr. Gonzalo Olivieri

Dr. Andrés Aliaga

Dr. Jordi Galera

Dra. Lucía Díaz-Faes

Dra. Claudia Vázquez
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CONSELLS · LA BAIXA MÈDICA DEL PROFESSIONAL ODONTÒLEG AUTÒNOM 

És habitual pensar que quan un treballa-
dor enquadrat en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA) es posa 

malalt (ja sigui per malaltia o per accident) no 
té dret a cobrar cap prestació. Això no és així.

En primer lloc, hem de diferenciar entre inca-
pacitat temporal derivada de contingències 
comunes (per exemple, una grip) i la derivada 
de contingències professionals (per exemple, 
un accident produït durant l’execució del tre-
ball de l’autònom). El tractament i la prestació 
que s’obtindrà en cada cas, però, serà diferent.

Incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes
Es pot sol·licitar el pagament directe de 
la prestació des del moment que els ser-
veis públics de la salut (CAP) emeten el 
comunicat de baixa mèdica, és a dir, des 
que el professional mèdic ha determinat 
que s’inicia un procés de baixa.

El primer que haurem de saber és si la pres-
tació ens la pagarà una mútua col·laboradora 
de la Seguretat Social o bé l’Institut Nacio-
nal de Seguretat Social (INSS). Trobarem 
aquesta informació a la resolució d’alta del 
Règim de Treballadors Autònoms i, en cas de 
correspondre a una mútua, també se n’es-
pecifica el nom. Tant l’INSS com les mútues 
col·laboradores disposen d’un imprès propi 
per sol·licitar el pagament directe, el qual 
s’haurà d’emplenar i entregar juntament 
amb la següent documentació:
• Impresos emplenats (sol·licitud de paga-

ment directe i model 145)
• Tres últims rebuts d’autònoms anteriors 

a la baixa mèdica
• Comunicat de baixa emès pel servei 

públic de la salut
• Comunicat de confirmació número 1 de 

la baixa mèdica
• Declaració de la situació de l’activitat (es dis-

posa d’un termini de 15 dies per presentar-lo):
• Si es disposa de local, s’haurà d’especificar 

qui s’encarregarà del negoci durant la situa-
ció de baixa o si, per contra, quedarà tancat. 
En cas de tenir treballadors a càrrec, podrà 
figurar un treballador com a responsable.

Quin serà l’ import de la prestació?
La prestació serà diferent en funció dels 
dies de baixa i la base de cotització:

Seguint amb l’exemple de l’apartat de con-
tingències comunes en què agafàvem el 
supòsit de 23 dies de baixa, la prestació que 
cobraríem seria la següent:
1) Del dia 2 al dia 23: 22x 30,66 € x 75% = 

505,89 €.

Autònom en situació de pluriactivitat: 
règim general / RETA.
Hi ha casos en què l’autònom cotitza en 
ambos règims, és a dir, pot estar con-
tractat per algun hospital, centre mèdic 
o clínica en règim general i ,  a lhora, 
cotitzar pel RETA.

En aquest cas, quan gestioni l’alta d’au-
tònoms, pot triar no cotitzar per incapa-
citat temporal (IT), ja que està cobert per 
aquesta contingència com a assalariat 
i, per tant, cobrarà la prestació mitjan-
çant l’empresa on presta els serveis. Si 
tria cotitzar també per IT, pot cobrar la 
prestació a través de l’empresa com a 
assalariat i a través de la mútua col·la-
boradora de la Seguretat Social.

E n  c a nv i ,  u n  a u tò no m  q u e  no m é s 
cotitza pel RETA està obligat a cotitzar 
per cont ingències comu nes a mb la 
cobertura de la IT.

En aquest sentit, és important i reco-
m a nable  que,  més en l là  d ’a sso cia r 
únicament el pagament del rebut d’au-
tònoms a la futura pensió de jubilació, 
cal valorar en cada cas particular la 
b a s e  re g u l a dor a  p e r  l a  q u a l  s ’e s t à 
cotitzant al RETA i, si escau, modifi-
car-la tenint en compte el comentat en 
aquest article. 

• Del dia 1 al 3: no es cobrarà cap prestació
• Del dia 4 al 20: es cobrarà el 60% de la 

base reguladora
• Del dia 21 fins al dia de l’alta:  es cobrarà 

el 75% de la base reguladora

La base reguladora correspon a la base 
de cotització del mes anterior a la baixa 
i figura al nostre rebut d’autònoms. Per 
exemple, aquest 2018, la base mínima 
d’autònoms és de 919,80 €. Per tant, si esti-
guéssim 23 dies de baixa per incapacitat 
derivada de contingències comunes, la 
prestació que cobraríem seria la següent:
Base reguladora: 919,80 / 30= 30,66 €
1) Del dia 1 al dia 3: 0 €.
2) Del dia 4 al dia 20 (17 dies de baixa en 

què cobrarem el 60% de la base regula-
dora): 30,66 € x 17 x 60%= 312,73 €.

3) Del dia 21 al dia 23 (3 dies de baixa en 
què cobrarem el 75% de la base regula-
dora): 30,66 € x 3 x 75% = 68,99 €.

L’import total de la prestació en aquest 
exemple és de 381,72 €.

Incapacitat temporal derivada de contin-
gències professionals.
En aquest cas, el primer que haurem de 
saber és si tenim la protecció coberta 
per aquesta incapacitat, és a dir, si en el 
moment de donar-nos d’alta d’autònoms 
o posteriorment, vam seleccionar aquesta 
opció com a prestació opcional. Aquesta 
informació l’obtindrem del darrer rebut 
d’autònoms, en el qual hauria d’aparèixer el 
concepte “Cont A. T.”  o, si no, a la resolució 
d’alta d’autònoms tramitada prèviament. 

Si aquesta contingència està coberta, el pro-
cediment per sol·licitar el pagament de la 
prestació serà el mateix que en el cas de les 
contingències comunes, amb la diferència 
que l’import de la prestació es calcula de 
manera diferent i que el comunicat de baixa 
l’emetrà el facultatiu habilitat de la mútua 
col·laboradora i que la sol·licitud, en qual-
sevol cas, es presenta a la mútua mateix.

Quin serà l’import de la prestació?
En aquest cas, la prestació tindrà un únic tram:
•  Des del dia següent de la baixa es 

cobrarà el 75% de la base reguladora 
fins al dia de l’alta.

La baixa mèdica del professional  
odontòleg autònom 

 Per consultes o aclariments singulars,  
contacteu amb 

AGS Servei COEC
 l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable 
per als col·legiats. Som a la 4a planta del 

Col·legi.  També podeu trucar al 93 304 19 20  
o escriure un correu electrònic a  

ags.fiscal@coec.cat. 

Si voleu concertar una cita: 

www.agscoec.com



Vull estar ben 
assessorat
Amb solucions 
competitives 
i realistes

Travessera de Gràcia, 93-95 4ª planta (08006 Barcelona)
Tels: 93 304 19 20 / 93 310 15 55 (ext. 453 i 419)
ags.fi scal@coec.net i ags.laboral@coec.net / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que visiti la seu del COEC

Cada dia tinc noves exigències en la 
meva professió. Noves responsabilitats 

per no quedar-me obsolet. Necessito 
escollir el que més em convé entre 

tota la informació que m’arriba.
Però he prioritzar el temps a la meva 

activitat professional dominant: 
l’odontoestomatologia

Travessera de Gràcia, 93-95 4ª planta (08006 Barcelona)
Tels: 93 304 19 20 / 93 310 15 55 (ext. 453 i 419)
ags.fi scal@coec.net i ags.laboral@coec.net / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que visiti la seu del COEC

■ Som especialistes: treballem des 
de 1978 amb el col·lectiu de dentistes i 
coneixem les seves necessitats

■ Fa més de 20 anys que oferim 
els nostres serveis d’assessorament 
professional al col·lectiu dels col·legiats 
del COEC. Estem ubicats a la 4ª planta 
de la seu col·legial

■ Donem assessorament bàsic de 
manera gratuïta, ajudem a reconduir 
situacions de confl icte i oferim abona-
ments competitius en les àrees de Fiscal, 
Laboral, Societats i Contractes

■ Tarifes especials per col·legiats 
de recent titulació que volen estruc-
turar bé la seva evolució professional 
(relació laboral, professional, inversions 
per obrir clínica, ..)

AGS té els coneixements, l’experiència i la sensibilitat per poder 
escoltar i entendre les necessitats que demana el col·lectiu de 
professionals de la odontoestomatologia. Perquè...



Som
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Programa Apol·lònia 
d’ajuda a dentistes 
amb trastorns 
mentals o addiccions

CREUS QUE TENS UN 
PROBLEMA D’AQUEST TIPUS? 
Pots trucar al 902 362 492. Un metge es-
pecialitzat t’atendrà confi dencialment i 
t’oferirà tota la informació necessària. Si 
és el cas, et podrà programar una primera 
entrevista per realitzar una valoració inicial 
del problema. 
L'assignació d'un nom fi ctici contribuirà a 
preservar la teva identitat i discreció per 
evitar l’estigmatització social que aquest 
tipus de malalties poden generar.

CREUS QUE UN COMPANY DE 
PROFESSIÓ TÉ UN PROBLEMA? 
El suport als col·legues de professió no es 
pot basar en l’encobriment de situacions 
de risc. No actuar no l’ajuda en res; és, de 
totes, la pitjor opció possible.
La confi ança i la complicitat entre iguals, 
així com també l’exigència professional, 
són la base per aconsellar al company els 
serveis especialitzats i confi dencials del 
Programa Apol·lònia. Suggerir-li que ac-
cedeixi a la pàgina web de la Comissió de 
Salut i Protecció Social del COEC 
(www.coec.cat) pot resultar efi caç perquè, 
posteriorment, s’hi adreci telefònicament al 
902 362 492.
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A L’HORA DE TRIAR UNA ASSEGURANÇA DE SALUT, QUINS ASPECTES CAL TENIR EN COMPTE?· CONSELLS

El mercat assegurador ofereix una 
gran gamma de productes d’assis-
tència sanitària i, a l’hora de deci-

dir-nos per la contractació d’una modalitat 
o altra, és important estar assabentat de 
quins són els aspectes més rellevants per 
poder prendre la millor decisió: 

1) Quadre mèdic: comprovar si els nos-
tres metges de confiança formen part 
del quadre mèdic o informar-nos amb 
quines companyies col·laboren. També 
és important saber quins són els met-
ges i centres mèdics disponibles a la 
nostra zona geogràfica.

2) Centres hospitalaris: igual que amb 
els professionals, és important revisar 
el llistat de centres hospitalaris als 

quals podem acudir tant per a visites 
com en cas d’urgència.

3) Serveis addicionals inclosos: cal 
informar-nos sobre a ltres ser veis 
inclosos dins el preu o accessibles amb 
avantatges (cobertura dental, cirurgia 
refractiva, medicina alternativa, trac-
taments de fertilitat...)

4) Ter minis de carència :  saber el 
temps mínim que ha de transcórrer 
des de la data d’efecte de la pòlissa 
per poder tenir accés a determina-
des cobertures que ofereix l ’asse-
gurança, especialment en el cas de 
determinades proves diagnòstiques, 
t r ac t a me nt s ,  ho s pit a l it z acion s  i 
intervencions.

5) Tipus d’assegurança: ens podem 
trobar amb assegurances d’assistèn-
cia sanitària a través d’un quadre de 
facultatius i centres mèdics concertat 
per la companyia o bé de reembos-
sament de despeses mèdiques que 
permeten, a més, acudir lliurement 
a metges i centres no concertats un 
percentatge de la factura dels quals 
(amb uns límits) la companyia des-
prés ens reemborsarà.

6) Copagaments: existeixen modalitats 
en les quals l’assegurat ha de pagar 
una quantia per cada acte mèdic que 
realitza —algunes pòlisses estableixen 
un límit anual— i altres modalitats en 
les quals no. Les primeres acostumen 
a tenir una prima inferior.

A l’hora de triar una assegurança de salut, 
quins aspectes cal tenir en compte?
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totes, la pitjor opció possible.
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així com també l’exigència professional, 
són la base per aconsellar al company els 
serveis especialitzats i confi dencials del 
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CONSELLS · A L’HORA DE TRIAR UNA ASSEGURANÇA DE SALUT, QUINS ASPECTES CAL TENIR EN COMPTE?

 7 )  Tar i fa :  a l  mercat  t robem ofer-
tes que tenen u n preu ú n ic per  a 
un ampli tram d’edat i d’altres que 
estableixen diversos trams d’edat 
que determinen quotes diferents. En 
qualsevol cas, generalment, a partir 
dels 60-65 anys, el cost de l’assegu-
rança s’incrementa força.

8) Política d’admissió: una vegada 
ens hàgim decidit per una compa-
nyia en concret, haurem d’esperar 
que en va l idi  la nostra sol·l icitud 
—que incorpora un qüestionari de 
salut— per conèixer quines són les 
condicions d’acceptació que deter-
mina en funció de les patologies que 
declarem i  les preex istències .  En 
aquest cas, pot ser que la companyia 
proposi alguna exclusió.

9) Quan valorem la contractació d’una 
assegurança: també és important tenir 
present que les companyies estableixen 
una edat màxima de contractació  i com 
més diferim la decisió, menys opcions 
tindrem i més elevada pot ser la prima.

Tal com hem vist, existeixen molts 
aspectes a tenir presents a l’hora de 
contractar una assegurança de salut per 
prendre la millor decisió. A Medicorasse 
Corredoria d’Assegurances disposem 
d’un equip d’assessors especialistes 
per ajudar-te a triar l’assegurança de 
salut que millor s’ajusta a les teves 
necessitats.  Pots sol·licitar informació 
sense compromís trucant al 900 104 
969 o mitjançant un correu electrònic a 
medicorasse@med.es. Un assessor espe-
cialitzat es posarà en contacte amb tu.

El COEC actua com a col·laborador extern de 

Medicorasse 
Corredoria d’Assegurances 

del CMB, SAU. 
NIF A-59-498220. DGS, clau J-928. 

Pòlissa de responsabilitat  
civil i capacitat financera 

d’acord amb la llei 26/2006,  
de 17 de juliol.



COECsalut
Assegurança de Salut

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya intervé en qualitat de Col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del 

CMB, SAU. MEDICORASSE, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat 

financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

medicorasse@med.es coec@coec.net

Professionals al servei de professionals900 10 49 69

Demana més informació sense compromís

La teva salut és el més important per a nosaltres.
25 anys treballant amb les companyies líders per oferir-te la millor assegurança de salut.

* Exemple calculat entre les diverses ofertes asseguradores del mercat. 
Prima neta 2018 per assegurat de 0 a 54 anys d'edat. Subjecte a la normativa vigent de contractació de la companyia.

Assegurança 
de serveis 

complets  des de 
51,36 €/mes*
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Consultoría tecnológica para clínica dental 

www.bmggrup.com
Le sorprenderán nuestras Promociones de Verano

La excelencia 
tecnológica 

...a su alcance

Radiología Equipos Aparatología Instrumental

VATECH
DURR
ACTEON

STERN WEBER
EURODENT
A· DEC
FEDESA

MELAG
NSK
DURR
ACTEON
EMS

NSK
BIENAIR
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BECAS

ABRE LAS PUERTAS  
DE TU FUTURO

BECAS
PROCLINIC

EDICIÓN

9 EDICIONES 
APOYANDO EL TALENTO

9 EDICIONES 
PREMIANDO LA EXCELENCIA

9 EDICIONES 
AMPLIANDO HORIZONTES

“ “ “Estoy muy agradecida, ya que nos da 
un empujón para seguir estudiando y 
seguir investigando. Hemos trabajado 
mucho para llegar a donde estamos, 
que te lo reconozcan sienta muy bien.

SOFÍA CHINEA
9ª edición Becas Proclinic
(2º beca) 

Fue una ilusión tremenda, todos mis com-
pañeros se pusieron a saltar. El premio no 
lo había ganado yo, lo había ganado toda 
mi clase porque todos estaban esperando 
a saber los resultados. Todos tenían mucha 
esperanza en mí…

LUISA MENENDEZ LÓPEZ MATEOS
8º edición Becas Proclinic

Es muy importante que este tipo de inicia-
tivas sean apoyadas, ya que hay muy pocas 
oportunidades como esta en el ámbito de 
la odontología para conseguir becas. Es de 
agradecer que se apoye la investigación y 
la educación de calidad.

NAGORE AMBROSIO ELEJALDE
7º edición Becas Proclinic (2º beca)

¡ESTE AÑO PUEDES SER TU!
Consulta nuestras bases y presenta tu candidatura en beca.proclinic.es


