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EDITORIAL · INNOVACIÓ PER EXCEL·LIR

Des de fa alguns anys, estem immersos en un món 
d’alt component tecnològic que engloba qualsevol 
activitat quotidiana relacionada amb la comunica-

ció, la imatge, el so o les transaccions comercials, entre 
altres. I és que la tecnologia cada vegada té més pes espe-
cífic en tot allò que ens envolta. Es tracta, segons deter-
minen els experts, de la tercera revolució industrial. En 
realitat, s’ha produït un canvi de la tecnologia analògica, 
mecànica i electrònica a la tecnologia digital que afecta tots 
els àmbits i sectors, també al nostre. A hores d’ara, ja treu 
el nas la quarta revolució, relacionada amb la connectivitat, 
els entorns virtuals i la realitat augmentada.

L’actualització constant dels nostres coneixements, la 
incorporació immediata de les noves tecnologies, materials 
i tècniques són una realitat també en el camp de l’odon-
tologia. Cerquem aquells equips, tècniques i paràmetres 
que ens aproximen a l’excel·lència per millorar i oferir una 
atenció de qualitat als pacients. Si ens aturem, correm el 
risc de quedar anquilosats davant de l’impacte de les noves 
corrents tecnològiques. 

Conscient d’això, el COEC aposta, un cop més, per les noves tecno-
logies amb l’objectiu de posar-les al servei dels col·legiats. Per una 
banda, a l’Espai Personal de la intranet s’hi afegeix ara una apli-
cació mòbil, que es descarrega des de l’Apple Store o Google Play 
i que dona accés a un ampli ventall de serveis amb un sol clic. I, 
per l’altra banda, ha decidit prendre la iniciativa amb la creació del 
Pla d’Innovació́ del COEC (PIC) per posar a l’abast dels col·legiats 
les tecnologies més disruptives. La iniciativa pretén seleccionar 
els millors equips i negociar amb la indústria les condicions més 
avantatjoses per aconseguir una adquisició́ conjunta que inclogui 
la formació́ indispensable per treure’n el màxim partit. A més, la 
institució ha donat vida a un nou portal: www.clubcoec.cat, que 
ens aproximarà a productes i serveis d’interès tant per a l’activitat 
professional, com per a l’ús particular en moments de lleure. 

En aquest número, també podeu trobar articles relacionats 
amb la gestió de residus d’amalgames, el programa de pro-
tecció social i el resultat de les enquestes sobre la vacunació 
de la grip, on es determina que un 80% dels professionals no 
es vacunen. Iniciem l’any amb molta energia. Tot l’equip de 
SomCOEC us desitgem un molt bon any 2019.

Innovació per excel·lir
Innovación para la excelencia
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INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

Desde hace algunos años, estamos inmersos en 
un mundo con alto componente tecnológico que 
engloba cualquier actividad cotidiana relacionada 

con la comunicación, la imagen, el sonido o las transaccio-
nes comerciales, entre muchas otras. Y es que la tecnología 
cada vez tiene más peso específico en todo aquello que nos 
rodea. Se trata, según determinan los expertos, de la ter-
cera revolución industrial. En realidad, se ha producido un 
cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica 
a la tecnología digital que afecta a todas los ámbitos y sec-
tores, también al nuestro. A estas alturas, también asoma 
la cuarta revolución, relacionada con la conectividad, los 
entornos virtuales y la realidad aumentada.

La actualización constante de nuestros conocimientos, la 
incorporación inmediata de las nuevas tecnologías, mate-
riales y técnicas son una realidad también en el campo 
de la odontología. Buscamos aquellos equipos, técnicas y 
parámetros que nos aproximen a la excelencia para mejorar 
y ofrecer una atención de calidad a nuestros pacientes. Si 
nos paramos, corremos el riesgo de quedar anquilosados 
ante el impacto de las nuevas corrientes tecnológicas. 

Consciente de ello, el COEC apuesta, una vez más, por las nuevas 
tecnologías con el objetivo de ponerlas al servicio de los colegi-
ados. Por un lado, el Espacio Personal de la intranet añade una 
aplicación móvil, que se descarga desde Apple Store o Google 
Play y que da acceso a un amplio abanico de servicios con un 
solo clic. Y, por otro lado, ha decidido tomar la iniciativa con la 
creación del Plan de Innovacióń del COEC (PIC) para poner al 
alcance de los colegiados las tecnologías más disruptivas. La 
iniciativa pretende seleccionar los mejores equipos y negociar 
con la industria las condiciones más favorables para conseguir 
una adquisicióń conjunta que incluya la formacióń indispensable 
para sacarle el máximo partido. Además, la institución ha dado 
vida a un nuevo portal: www.clubcoec.cat, que nos aproximará a 
productos y servicios de interés tanto para la actividad profesio-
nal, como para el uso particular en momentos de ocio. 

En este número, también podéis encontrar artículos relacio-
nados con la gestión de residuos de amalgamas, el programa 
de protección social y el resultado de las encuestas sobre la 
vacunación de gripe, donde se determina que un 80% de los 
profesionales no se vacunan. Iniciamos el año con mucha 
energía. Todo el equipo de SomCOEC os desea un feliz año 2019.
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L’aposta per la innovació ha de 
comportar també, de cara als 
pacients, una odontologia de 
més qualitat?
Sí, de fet, el PIC està totalment alineat 
amb els nostres estatuts on ja es recull, 
àmpliament, la necessitat d’apostar 
per la innovació i la formació conti-
nuada per tal que els col·legiats puguin 
incorporar a la seva pràctica professio-
nal els darrers avanços i practicar una 
odontologia de l’excel·lència. D’aquesta 
manera també volem contribuir a què 
globalment l’odontologia a Catalunya 
faci un salt qualitatiu. 

De quina manera es facilitarà 
als col·legiats l’accés a aquelles 
tecnologies que, pel seu 

caràcter disruptiu, marquen un 
abans i un després en l’exercici 
de la professió?
Seleccionant els millors equips, negoci-
ant amb la indústria les condicions més 
avantatjoses per fer-ne una adquisició 
conjunta i, a destacar també, oferint 
la formació imprescindible per treu-
re’n el màxim partit, perquè la corba 
d’aprenentatge sol ser important. És 
un aspecte interessant també per a la 
indústria ja que en lloc de fer formació 
clínica a clínica podrem organitzar al 
COEC unes sessions conjuntes amb tots 
els professionals que hagin adquirit un 
determinat aparell. 

Quin serà el primer aparell 
que tindran l’oportunitat de 

Què pretén el Col·legi amb 
aquesta iniciativa?
Una de les prioritats de l’ac-

tual Junta de Govern és potenciar el 
valor de la col·legiació. És a dir, que 
el professional percebi que la col·le-
giació no és solament un requisit 
que se l i  dema na per poder exer-
cir l ’odontologia, sinó que ser part 
del COEC li comporta una sèrie de 
serveis i avantatges exclusius i de 
molta qualitat. Doncs bé, hem d’em-
marcar la creació del PIC en aquest 
context, concretament, en la volun-
tat de proporcionar al col·legiat les 
eines, coneixements i ser veis que 
li permetin un millor exercici de la 
seva professió i, en general, disposar 
d’una millor qualitat de vida.   

PIC: Pla d’Innovació del COEC per posar a l’abast 
dels col·legiats les tecnologies més disruptives

TEMA DE PORTADA · PLA D’INNOVACIÓ DEL COEC 

El Col·legi ha creat el Pla d’Innovació 
del COEC (PIC) per facilitar a tots els 
col·legiats l’accés a aquelles tecnologies 
que, pel seu caràcter disruptiu, 
marquen un abans i un després en 
l’exercici de la professió. Disposar dels 
equips més innovadors i dominar-ne 
l’ús ha de permetre als professionals 
esdevenir més competitius i practicar 
una odontologia d’excel·lència. 

El Dr. Toni Caro, tresorer del COEC i 
responsable del Pla d’Innovació del 
COEC n’exposa els principals aspectes.
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un funcionament totalment democràtic. 
Per això, seran els mateixos col·legiats 
qui tindran poder de decisió: ells decidi-
ran quins equips necessiten i quina de 
les ofertes comercials consideren més 
avantatjosa. Nosaltres vetllarem perquè 
tot el procés de compra sigui rigorós i es 
compleixin els compromisos adquirits 
per les parts. 

El PIC té una web pròpia, indepen-
dent de la web del Col·legi, de fàcil 
ús i que té el xat com un dels seus 
elements més importants.
Creiem que el xat serà una eina decisiva 
en el funcionament del projecte perquè els 
col·legiats el podran fer servir per proposar 
noves adquisicions, intercanviar parers 
sobre quina és la millor oferta, consensuar 

quines demandes es vol adreçar als pro-
veïdors...El component de debat en aquest 
context serà molt enriquidor per a tots. 

L’únic requisit per accedir al PIC 
és ser col·legiat?
Sí, cal remarcar que es tracta d’un ser-
vei exclusiu per a col·legiats del COEC 
que, lògicament, estiguin al corrent del 
pagament de les quotes. La venda, per 
tant, es farà a nom del col·legiat i, en 
aquest sentit, comprovarem que sigui 
ell qui faci també el pagament per 
evitar la picaresca. En cas de formar 
part d’una societat, també ens haurà 
d’ensenyar l’escriptura que n’acrediti 
la propietat. D’aquesta manera, volem 
garantir que ningú que no sigui col·le-
giat es beneficiï del PIC.

seleccionar i adquirir a través del 
PIC els col·legiats?
Un escàner intraoral, una tecnologia 
que està tenint un impacte enorme 
en l’exercici professional. La nostra 
previsió és que aquest primer pro-
cés d’adquisició pugui finalitzar-se 
abans de l’estiu. En aquesta primera 
edició, l’aparell ja està escollit. És una 
excepció. El que es pretén és copsar 
com funciona aquesta proposta de 
compromís amb la innovació a partir 
d’una compra conjunta.

De fet, en properes edicions, seran els 
mateixos col·legiats els qui es pro-
nunciaran sobre les compres futures.
Sí, la nostra voluntat és treballar amb la 
màxima transparència i que el PIC tingui 

PLA D’INNOVACIÓ DEL COEC  · TEMA DE PORTADA

“Començarem per oferir la 
possibilitat d’adquirir un escàner 
intraoral, una tecnologia que està 
tenint un impacte enorme en 
l’exercici professional”

“El PIC seleccionarà els millors 
equips, negociarà amb la indústria 
les condicions més avantatjoses 
per fer-ne una adquisició conjunta 
i oferirà la formació imprescindible 
per treure’n el màxim partit”
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TEMA DE PORTADA · PLA D’INNOVACIÓ DEL COEC 

Què és el PIC?
El PIC és un pla d’innovació disruptiva ideat pel COEC que pre-
tén acostar les noves tecnologies que poden suposar un canvi 
de paradigma per així millorar la qualitat de l’odontologia a 
Catalunya, facilitar l’accés a les tecnologies més avançades i 
millorar la competitivitat del sector. Els col·legiats podran fer la 
selecció del producte i la marca democràticament per votació.

Funcionament en 6 etapes

Registre Votació 
producte

Selecció 
de categoria

Dia de demostració 
al COEC i votació 

definitiva

Reserva 
del producte

Pagament 
íntegre

 Enquesta

Què no és el PIC?
El PIC no és una cooperativa de compres i no vol crear 
conflictes d’interessos amb les empreses del sector. 
Les accions del PIC es limitaran a innovacions tec-
nològiques que puguin fer més competitius els col·le-
giats del COEC.

0 1 2 3 4 5 6
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televisió. Farts de mútues que rega-
len assegurances dentals, farts de 
regals ,  promocions 2x1 ,  garanties 
de per v ida ,  garanties de 10 anys, 
descomptes i subvencions, i altres 
promocions. Què serà el següent? Un 
viatge en autocar on regalin un pernil 
o formatge manxego i sortegin blan-
quejaments dentals als jubilats? Com 
deia Matías Prats: “pero esto,¿qué es? 
PERO ESTO, ¿QUÉ ES? ”

Prou ja de fer demagògia populista 
amb l’Odontologia!

S ’ha deixat l’odontologia fora de la 
cobertura de prestacions públiques. 
S’ha deixat l’odontologia en mans del 
sector privat. S’ha deixat que el low cost 
dental s’establís al nostre país, amb l’ar-
gument, erroni, que això socialitzaria 
l’odontologia i l’accés al dentista. S’ha 
deixat que, per tenir accés als professi-
onals, la gent hagi de creure els anuncis 
de la tele o refiar-se de clíniques dentals 
que deixen fulletons promocionals a la 
bústia. O, inclús, buscar quin descompte 
es pot aconseguir per internet o el regal 
d’un implant dental per la compra d’una 
hamburguesa.

S ’ha deixat que la part de la pobla-
ció que no té recursos per accedir al 
dentista fes finançaments impossi-
bles atreta per les promocions. S’ha 
permès que hi hagués dentistes com 
xurros obrint facultats privades (som 
la fàbrica de dentistes d’Europa i els 
que més quilòmetres d’AVE i aeroports 
tenim), tot plegat amb molt de criteri.

S ’ ha per mès el  descont rol ,  sense 
n u m e r o s  c l a u s u s  e n  l a  for m a c ió , 
pensant, equivocadament, que així 
l ’odontologia ser ia més barata .  Es 
creia que el low cost salvaria el cul a 
una administració incompetent que 
no planifica i que suposava que, amb 
la plaga de clíniques de baix cost, se 
socialitzaria l’accés al dentista sense 
posar-hi ni un euro.

El sector ja es regularà!, deien, com si es 
tractés de pizzeries o immobiliàries, 
ometent, deliberadament, que l’odon-
tologia és salut i pot comportar conse-
qüències importants si tenim problemes. 
Cap dels polítics amb qui he parlat va a 
una clínica low cost. Ni ells ni ningú de la 
seva família... però la gran majoria de la 
població no pot accedir al dentista.

Divendres negre. Després dels 
escàndols arran del tanca-
ment sobtat de clíniques com 

Funnydent i Idental, que han provo-
cat milers d’afectats, soroll, notícies, 
estafes i  indignació a les xar xes , 
l’Ajuntament de Barcelona, la Dipu-
tació,  l ’Ajunta ment de Tar ragona, 
Consum i les plataformes d’afectats 
exigeixen ara al col·lectiu de den-
tistes que fem gestos, descomptes i  
siguem solidaris. O sigui, se’ns acusa 
de no haver fet res. Ho diré molt clar i 
català: ja n’hi ha prou, collons!

Por tem a ny s denu ncia nt  i  re cla-
ma nt actuacions a l  Parla ment de 
C ata lu ny a ,  a l  S enat ,  a l  M i n ister i 
de Sanitat, als grups parlamentaris 
catalans i nacionals, al Departament 
de Salut, a Consum, al CAC… Exigint 
la necessitat imperativa que exis-
teixi una regulació/prohibició de la 
publicitat sanitària. Ho sap tothom, 
és un escàndol.

Estem farts de veure Bertín Osborne, 
Xavi Hernández, Javier Cárdenas, 
I ker Casi l las ,  Ca rol ina Cerezuelo 
i  Jes ú s Vá zquez fent  a nu ncis  de 

Black Friday en salut, tothom de promoció

TRIBUNA · BLACK FRIDAY EN SALUT, TOTHOM DE PROMOCIÓ
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BLACK FRIDAY EN SALUT, TOTHOM DE PROMOCIÓ · TRIBUNA

Dr. ANTONI GÓMEZ
President del COEC

regalen). Tot molt normal. Publicitat 
churrunyosa, com dic jo, que l’Admi-
nistració permet.

Tothom a la caça de pacients, a veure 
si el community manager de la clí-
nica fa a lguna cosa a Facebook o 
Instagram per portar més cl ients. 
També farem samarretes i gorres. Ara 
és Black Friday i, si Amazon i Media-
market ho fan, les clíniques dentals, 
també. Després ja vindran les promo-
cions de Nadal, San Valentí o el dia 
de l’elefant de colors Elmer. És igual, 
tot s’aprofita. Si Navidul ha venut més 
pernils amb Bertín Osborne, Uniden-
tal no pot ser menys! “Dále, Manolo!”.

D’aquí poc, el què conduirà la bici-
cleta o moto de Globo, et portarà un 
dentista a casa dins la capsa del dar-
rere, acompanyat d’un comercial que 
ho supervisarà tot, fent un “2 d’1 amb 
folre i manilles”. Això sí, sense vestir 
de groc, que això sí que és un tema 
molt important i seriós.

És clar, la culpa és del Col·legi i dels 
dentistes, que són careros. 
Tot molt normal.

En aquest  pa ís et  t raspla nten u n 
ronyó o et fan una canv i de sexe, 
però no et salven una dent fent un 
tractament de nervi. Ho denunciem i 
fem la campanya No piquis! o Per una 
Odontologia sense trucs ,  protagonit-
zada pel Mag Lari. Anem a la televi-
sió, a les ràdios i sortim a la premsa, 
i l’Autoritat Catalana de la Competèn-
cia ens expedienta i ens fa retirar la 
campanya No piquis! o ens sanciona. 
Però és clar, ningú fa res per ajudar 
els pacients estafats, amb problemes 
de salut. Ara, ha de ser el Col·legi qui 
faci a lguna cosa . Venen ganes de 
parafrasejar José Antonio Labordeta 
o Fernando Fernán Gómez...

Prohibeixin d’una vegada la publicitat 
sanitària. No es pot vendre salut qui 
més i millors anuncis de televisió o 
promocions faci. Ho entenen? No fan 
decrets exprés en reunió del Consell 
de Ministres pel que els interessa? 
Doncs apa, és ben fàcil!

Regulin el número de dentistes, com 
es fa a Europa. Augmentin la cober-
tura sanitàr ia i  incloguin la salut 
bucodental en les prestacions públi-

ques. Creïn les especialitats d’una 
vegada, com a la resta del continent, i 
no continuem sent una estat bananer.
Facin que es compleixi ESCRUPULO-
SAMENT i ESTRICTAMENT la Llei de 
Societats Professionals de 2007. La 
propietat, titularitat, gestió i explota-
ció, ha de ser dels professionals: DEN-
TISTES. Ni empresaris amb afició als 
cavalls, ni societats intermediàries, 
ni inversors, ni franquiciats, ni fons 
voltor, ni bancs, ni asseguradores, ni 
protètics, ni fruiters. L’odontologia per 
als dentistes.

I ara, pel Black Friday, et regalen un 
raspall de dents elèctric, o, si portes 
l’àvia a fer ortodòncia, et regalaran un 
patinet elèctric solar, o entrades pel 
cinema (crispetes no incloses), 50% 
de descompte si s’accepta un finan-
çament de 60 quotes d’uns 100 eurets 
de res amb garantia de per vida de 
Jordi Hurtado.

(Això sí ,  si  tanca l ’empresa,  Jordi 
Hu r tado no se ’n  fa  res p on sable) . 
Assegura nces denta ls per menys 
del que costa un entrepà i una aigua 
(de l’aixeta, que potser d’aquí res la 
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ACTUALITAT

El projecte tenia per objectiu fomentar 
l’educació en salut bucodental entre els 
infants a través de la lectura i ha estat 
molt ben acollit tant per les biblioteques 
com pels assistents a les activitats que 
s’hi han portat a terme. El Col·legi, mesos 
enrere, va editar el llibre infantil “La ve-
ritable història de la Fada de les Dents”, 
escrit per l’odontòleg i escriptor Albert 
Juvany i il·lustrat per Elena Frauca, del 

qual n’ha distribuït 400 exemplars a les 
biblioteques públiques de Catalunya. 

El conte ha servit d’impuls per a tretze bi-
blioteques repartides per tot el territori, on 
s’han programat activitats presencials per 
promoure la salut bucodental entre nens i 
nenes que han consistit en un espectacle 
de contacontes, realitzat per la compa-
nyia Mai Tant Teatre, i un taller per donar 

a conèixer la importància de cuidar-se les 
dents que, a cada espai cultural, ha fet un 
dentista diferent. L’acció ha comptat, en 
tots els casos, amb un bon nombre d’as-
sistents. Públic familiar (infants amb els 
seus pares o avis) que han rebut com a 
regal un exemplar del conte. En total, hi 
han assistit gairebé 800 persones. Cada 
familia ha rebut un exemplar del llibre i se 
n’han repartit en total 390 exemplars.

El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) han dut a terme, entre els mesos 
de novembre i desembre de 2018, el projecte “La Fada de les Dents” a les biblioteques públiques del país. 

El COEC porta “La Fada de les Dents” a tretze biblioteques 
catalanes per fomentar l’educació en salut bucodental 
entre els infants mitjançant la lectura

Biblioteques participants:
Biblioteca Fort Pienc de Barcelona
Biblioteca Municipal Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts
Biblioteca Bellvitge d’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Central d’Igualada
Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola
Biblioteca d’en Massagran de Salt
Biblioteca Marià Vayreda d’Olot
Biblioteca Pública de Lleida
Biblioteca Berenguer de Bellvís
Biblioteca Pública de Tarragona
Biblioteca Pública de Torreforta
Biblioteca Pública Comarcal de Móra d’Ebre
Biblioteca Central de Cerdanyola

Col·legiats voluntaris participants:
Dra. Clara González
Dra. Yndira González
Dra. Maria José Guerrero
Dra. Sheila Puig
Dra. Sussi Casellas
Dra. Agnès Ministral
Drs. Albert i Anna Plana Font
Dr. Joan Carrera Guiu i la Dra. Mireia Esquerra de Benito
Dr. Alejandro Esmatges
Dra. Mercedes Arias
Dra. Conchita Curull
Dra. Judit Papaseit
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ACTUALITAT

El degà de la Facultat d’Odontologia de la 
Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC), el Dr. Lluís Giner, i el president del 
COEC, el Dr. Antoni Gómez, han signat 
l’ampliació del conveni de pràctiques dels 
alumnes del Grau d’Odontologia a la Clí-
nica Odontològica Solidària del Col·legi, 
on realitzen atenció bucodental de paci-
ents oncològics en risc d’exclusió social.

El president del COEC, el Dr. Antoni Gó-
mez, va visitar la seu de Creu Roja Catalu-
nya el 26 d’octubre passat, en el marc del 
projecte de col·laboració entre ambdues 
entitats per l’atenció bucodental de perso-
nes en risc d’exclusió social, que són trac-
tades a la Clínica Odontològica Solidària 
del COEC, per derivació de Creu Roja.

El president del 
COEC es reuneix 
amb el de Creu 
Roja Catalunya

Signatura de 
l’ampliació del 
conveni de 
pràctiques per als 
alumnes de la UIC

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatò-
legs de Catalunya va fer una crida, amb 
motiu de la proximitat de les festes na-
dalenques, als fills i filles, i nets i netes dels 
seus col·legiats i col·legiades d’entre 4 i 10 
anys a participar en la 1a edició del concurs 
de dibuix infantil Els Reigs Mags del COEC.

Tots els participants van rebre un ob-
sequi per participar-hi, que van recollir 
de mans de les patges reials i la Fada de 
les Dents el 4 de gener, moment en què 

També en el marc del les festes de Nadal 
i Reis, el COEC va impulsa una recollida 
de joguines en favor dels nens pacients 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Així, 
fins al 19 de desembre de 2018, es va 
poder fer entrega d’una joguina nova a 
qualsevol de les seus provincials. 

Els regals estaven destinats tant a pa-
cients nounats, com a infants i joves de 

també van poder fer entrega de la carta 
per als Reis, que les patges els van fer 
arribar abans de la nit màgica.

Els dibuixos de tots els participants van 
quedar exposats a la pàgina web del COEC 
i alguns podran formar part del disseny de 
la postal de Nadal de l’any vinent. Per cada 
infant participant al concurs, el COEC va su-
mar-hi un regal a la campanya de recollida en 
benefici dels infants ingressats a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu feta entre tota la col·legiació.

fins a 18 anys. Les joguines, noves i per 
estrenar i marcades amb el segell CE, 
van ser distribuïdes entre els pacients 
amb la col·laboració del mateix hospi-
tal que va adequar els diferents regals 
als pacients adequats segons les seves 
patologies. Els regals de la recollida 
es van sumar al donatiu que va fer el 
COEC per a cada nen que va participar 
a el concurs de dibuix infantil.

El primer concurs ‘Els Reis Mags del 
COEC” convida a dibuixar els fills i nets 
de col·legiats amb finalitats solidàries

Recollida de joguines per als infants 
de l’Hospital Sant Joan de Déu
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ENTREVISTA · DR. JAVIER FERNÁNDEZ I LA DRA. NÚRIA CLUSELLAS

“Estem molt satisfets de poder 
comptar amb el Dr. Jorge Ayala, 

que va treballar amb el Dr. 
Roth en el desenvolupament 

del tractament FACE, una 
ortodòncia d’excel·lència”

allò pel qual se sent preparat. D’altra 
banda, hem d’estar alerta davant d’un 
fenomen lligat a la digitalització que 
s’està produint en alguns països en el 
quals algunes empreses s’ofereixen a 
fer aparells d’ortodòncia sense passar 
prèviament pel dentista. No podem 
permetre que es banalitzi l’ortodòncia 
i que els aparells es puguin vendre com 
si fossin un moble d’IKEA que t’has de 
muntar tu mateix. Hi ha en joc la salut 
dels pacients i, a la llarga, aquestes 
pràctiques poden ser molt perjudicials. 

A quins grans reptes s’enfronten els 
professionals que, dia a dia, practi-
quen l’ortodòncia a les clíniques?
L’ortodòncia tradicional (els clàssics 
bràquets) ha arribat a un grau molt 
e levat  d ’excel·lència ,  que per met 
aconseguir uns resultats fantàstics. 
Però el pacient, com dèiem, reclama 
no solament l’eficiència, sinó que el 
tractament també sigui de més curta 

Quina creieu que és, actual-
ment, la situació de l’orto-
dòncia al nostre país?

Des del punt de vista de l’especialitat, 
el primer que hauríem de dir és que 
l’ortodòncia compta amb un alt grau de 
penetració a la nostra societat. Només 
cal que ens fixem en l’elevat nombre 
de nens i nenes amb bràquets a la 
sortida de qualsevol escola o amb els 
adults que també hi recorren. Per des-
comptat, la millora de la situació eco-
nòmica d’aquests últims anys també 
ha tingut un impacte positiu. Per altra 
part, l’ortodòncia és una especialitat 
que evoluciona constantment. Els brà-
quets, tal com els coneixem, estan a 
punt de complir un segle de vida i, evi-
dentment, s’han sofisticat molt. Però 
també han canviat les exigències dels 
pacients: cada cop demanen aparells 
menys visibles, tractaments de durada 
més curta i solucions per problemes 
que, de vegades, impliquen la cirurgia. 

I des del punt de vista del professional?
Hem de tenir present que a Espanya no 
hi ha una regulació professional de les 
especialitats mèdiques. Això implica 
que no hi ha una sola via per titular-se 
en ortodòncia, sinó que n’hi ha algu-
nes de més sòlides i d’altres de més 
elementals. Per tant, hi ha professio-
nals molt preparats i que, òbviament, 
poden treballar amb un alt nivell d’ex-
cel·lència i d’altres amb una preparació 
força inferior. El més important, però, 
és que cada professional se centri en 

El COEC acollirà una nova edició del BOM-Barcelona 
Orthodontic Meeting, el 28 de febrer, i l ’1 i 2 de 
març de 2019. Una bona oportunitat per conèixer els 
darrers avanços en el camp de l’ortodòncia, un àmbit 
amb forta penetració social i subjecte a innovacions 
constants, especialment lligades a la digitalització 
dels processos. En parlem amb el Dr. Javier Fernández 
i la Dra. Núria Clusellas, president i vicepresidenta, 
respectivament del BOM 2019.

“La formació de l’ortodontista és indispensable 
per poder treure el màxim partit a les innovacions 
que la indústria llança al mercat”
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“Els bràquets, tal com els 
coneixem, estan a punt de 
complir un segle de vida i, 
evidentment, s ’han sof is ticat 
molt . Tant com les  exigències 
dels pacients”

“No podem permetre que es 
banalit zi l ’or todòncia i que 
els aparells es puguin vendre 
com si fossin un moble 
d ’IKEA. Hi ha en joc la salut 
dels pacients”

durada, més estètic i menys molest. La 
indústria, evidentment, també ha anat 
treballant per satisfer aquestes deman-
des (ortodòncia lingual, alineadors, brà-
quets ceràmics...) Actualment, a més, 
estem vivint un autèntic boom lligat a 
la digitalització, a partir de la qual han 
aparegut una sèrie de nous mètodes 
(laboratoris que treballen sobre models 
digitals i ens ofereixen treballs més 
precisos, entre altres). Aquest gran 
volum d’innovació que, per descomp-
tat, és molt positiu per a la pràctica de 
l’ortodòncia, obliga al professional a 
actualitzar constantment els coneixe-
ments per no quedar-se enrere i poder 
oferir als pacients les millors solucions. 
Per tant, la formació per ortodontista 
és indispensable per poder treure el 
màxim partit de les innovacions que 
la indústria llança al mercat.    

Què aporta, concretament,  
la digitalització?
Canvia la forma de treballar de l’or-
todontista en molts aspectes. Aporta 
més precisió i comoditat al treball 
del professional i menys molèsties 
al pacient. Per exemple, l ’obtenció 
d ’ i m atges a mb escà ner  i nt raora l 
propicia un treball molt més precís 
que si haguéssim de recórrer als mot-
llos tradicionals amb alginat, amb la 
incomoditat i les possibles distorsi-
ons que això implicava. També per-
met presentar els tractaments d’una 
forma més didàctica. El clients poden 
veure’l en una tauleta i no pas a partir 
de motllos de guix, una pràctica que, 
en el context actual, es comença a 
veure molt antiquada. Tanmateix, el 
professional ha de dominar aquestes 
eines a la perfecció per obtenir uns 
resultats òptims. 

Què hi trobaran els professionals 
en aquest BOM 2019?
La cita inclou dos grans eixos. D’una 
banda, el de l’ortodòncia tradicional 
i, d’altra banda, tot el que té a veure 

a mb els  a l ineadors .  Pel  que fa a l 
primer eix, ens agradaria subratllar 
que estem molt satisfets de poder 
compta r  a m b e l  D r.  Jorge  Ay a la , 
que va treballar amb el Dr. Roth en 
el desenvolupament del tractament 
FACE (abans conegut amb el nom 
de tècnica de Roth), una ortodòncia 
d’excel·lència en la qual el professio-
nal no està només pendent d’alinear 
unes dents, sinó que també té cura 
de l’estètica facial, l’oclusió del paci-
ent... Per tant, estem convençuts que, 
encara que no practiquin aquesta filo-
sofia exactament, tots els assistents 
sortiran de la sessió amb una sèrie de 
consells i trucs pràctics per a l’exer-
cici de la professió. 

De què se senten particularment 
satisfets?
D e compta r  a mb el  Dr.  Ay a la ,  u n 
referent mundia l en el  seu ca mp. 
En aquest sentit, hem d’agrair al Dr. 
A ndreu P uigdol lers ,  cap de l ’Àrea 
d’Ortodòncia i Ortopèdia de la Facul-
t at  d ’ O dontolo g i a  de  l a  U I C ,  p e r 
haver-ho fet possible. També estem 
contents d’haver pogut introduir una 
sessió sobre ortodòncia plàstica o 
amb alineadors, perquè creiem que 
és important que els ortodoncistes la 
coneguin des d’una perspectiva més 
científica. Més enllà de la que puguin 
trobar en una presentació promoguda 
des de la indústria. 

La tercera jornada estarà dedicada 
a la influència de l’ortodòncia i 
la cirurgia en l’estètica. Quines 
implicacions té l’estètica en la 
salut bucodental de les persones?
Curiosament, allò que és estètic, nor-
malment, també és sa. És a dir, unes 
dents ben posades o alineades no 
només són boniques, sinó que, a més, 
permeten millorar la higiene del pacient 
i li redueixen els problemes periodon-
tals. Al marge, per descomptat, que 
n’augmenten l’autoestima.

En el context del BOM 2019, s’abordaran 
casos reals com el que reproduïm tot 

seguit, per tal que els participants 
analitzin possibilitats i aprenguin a 
escollir el tractament més adient.
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Com tractaries la maloclusió d’aquest pacient?                                                                                               

CAS CLÍNIC · TRACTAMENT DE LA MALOCLUSIÓ

Us proposem, especialment als ortodoncistes, que dediqueu una estona a ref lexionar sobre aquest cas, 
tot responent a les preguntes que planteja el Dr. Joan Raga Serra. En el pròxim número de SomCOEC, 

us explicarem quina va ser la solució aplicada.

EL CAS

Home de 48 anys que acudeix al dentista per mobilitat de 
la pròtesi fixa del 2n quadrant.

Presenta una malaltia periodontal severa, amb pèrdua òssia 
molt important, especialment a les dents 24, 27 (pilars de 
la pròtesi fixa) i 33.

ANÀLISI DE L’OCLUSIÓ

Sagital: Classe II molar dreta i classe III molar esquerra.
Transversal: Compressió maxil·lar amb mossegada creuada de les dents 16, 12, 22, 24, 33, 34 i 46
Vertical: Cara llarga

Un cop realitzat el tractament i amb el pacient controlat  
des del punt de vista periodontal…

El tractaries ortodònticament?

El tractaries amb mecànica  
fixa vestibular?

El tractaries amb alineadors  
en totes dues arcades?

El tractaries amb alineadors al maxil·lar i amb aparell  
amovible vestibular a la mandíbula?

DR. JOAN RAGA SERRA

Ortodontista

Ponent convidat del BOM2019
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PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA GUIA D’ACTUACIÓ FARMACÈUTICA EN SALUT BUCODENTAL · INSTITUCIONAL

El Col·legi Oficial de Farmacèu-
tics de Barcelona va acollir, el 4 
de desembre passat, la presenta-

ció oficial de la Guia d’Actuació Farma-
cèutica en Salut Bucodental. El manual 
esdevé una iniciativa pionera a Europa 
que pretén constituir un instrument 
útil en l’abordament de malalties rela-
cionades amb l’odontologia i contribuir 
fermament a millorar els indicadors 
de salut bucodental dels ciutadans. La 
publicació ha estat elaborada conjunta-
ment pel COEC i el Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya, amb el 
suport del Departament de Salut.

L’acte de presentació va comptar amb 
l’assistència de mig centenar de per-
sones i hi van intervenir el Dr. Antoni 
Gómez, president del COEC, Jordi de Dal-
mases, president del COF de Barcelona i 
del Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya, i María de los Ángeles Gar-
cía Pereiro, llicenciada en Odontologia 
i odontòloga d’Atenció Primària al CAP 
Apenins-Montigalà de Badalona. 

La guia està estructurada en dues parts i 
aborda, d’una banda, els principis d’higi-
ene oral i, de l’altra, l’actuació farmacèu-
tica, acompanyada d’un arbre de decisió, 
davant les deu consultes més freqüents 
sobre salut bucodental: dolor dental, 
abscessos i flegmons, sagnat de genives, 
mal alè (halitosi), boqueres (ràgades o 
quilitis angular), llagues a la boca, ardor 
o coïssor a la llengua, boca seca (xerosto-
mia), molèsties secundàries de l’erupció 
dental en nadons i problemes derivats de 
les pròtesis (llagues, pròtesis mal ajusta-

A banda d’estar disponible per als 
farmacèutics, els col·legiats del COEC 
que ho desitgin es poden descarregar 
la guia a través del seu Espai Personal.

des, estomatitis protètica…). Per acabar, 
compta amb dos annexos que inclouen 
els principis actius que poden provocar 
sagnat o xerostomia. 

Es presenta oficialment la Guia d’Actuació 
Farmacèutica en Salut Bucodental
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ACTUALITAT · JORNADA ODONTOLÒGICA CONJUNTA SANTA APOL·LÒNIA 2019

Coincidint amb la festivitat de Santa 

Apol·lònia, les entitats més representa-

tives de l’odontologia catalana es van 

unir per celebrar, entre els dies 8 i 9 de febrer, la 

Jornada Odontològica Conjunta Santa Apol·lò-

nia 2019. La cita tenia el lema “Controvèrsies ac-

tuals en odontologia” i va aplegar un bon nombre 

de professionals amb l’objectiu d’abordar les 

principals qüestions que afecten l’odontologia 

avui dia, des de diverses perspectives. 

La jornada va ser una iniciativa conjunta 

del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 

Catalunya (COEC), juntament amb la Soci-

etat Catalana d’Odontologia i Estomatologia 

(SCOE), la Universitat Internacional de Cata-

lunya (UIC), la Universitat de Barcelona (UB), 

Odontòlegs Units-Associació d’Estudiants 

d’Odontologia de Catalunya (OU-AEOC) i la 

Confraria de Santa Apol·lònia. 

Pel president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, 

la celebració mostra la voluntat dels profes-

sionals de treballar plegats en benefici de la 

professió, ja que “la mercantilització de l’ac-

El monestir de Montsió (Esplugues de Llobre-

gat) va ser l’altre escenari de les celebracions. 

La Confraria de Santa Apol·lònia hi va desen-

volupar un seguit d’activitats, com una missa 

en honor a la patrona i una xocolatada que va 

precedir una conferència sobre la comunica-

ció clínica centrada en el pacient. 

tivitat està tenint uns efectes funestos per 

als pacients, per als mateixos dentistes i, en 

general, per al bon nom de l’odontologia. Les 

dificultats, per tant, són majúscules. També 

ho és, malgrat tot, el nostre compromís. La 

celebració de la Jornada n’és una bona mos-

tra. També ho és la voluntat d’unir esforços, 

especialment amb l’àmbit acadèmic, per di-

buixar, conjuntament, un present i un futur 

millor per a tots i totes”.

En el marc de la trobada, es van celebrar 

una sèrie de col·loquis lliures a l’auditori 

del COEC sobre les següents matèries: Aline-

adors vs. Ortodòncia Convencional (ponents: 

Javier Fernández Bozal, Marià Santamaria, 

Montse Puigpinós i moderador: Xavier Ca-

sas Estivales); Periimplantitis (ponents: Jo-

sep Nart, Jordi Gargallo, Xavi Costa, Glòria 

Calsina. Moderadora: M. Àngels Sánchez); 

Composites vs. Ceràmica (ponents Mercedes 

Forero i Javier Roldán. Moderadora Núria 

Noguerón) i, finalment, Pròtesi analògica 

vs. Digital (ponents: Joan Cadafalch, Sergi 

Pedemonte. Moderadora Marta Serrat).

Les entitats més representatives de 
l’odontologia catalana celebren la Jornada 
Odontològica Conjunta Santa Apol·lònia 2019

8 i 9 de febrer 2019

Jornada conjunta

santa apol·lònia

Controvèrsies actuals 
en odontologia

8 i 9 de febrer 2019

Informació relativa a la Resolució dictada l’Autoritat Catalana de la Competència el 4 d’octubre de 2017
El 14 de març de 2013, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va iniciar un procés d’investigació de determinades conductes dutes a terme pel COEC que podien ser considerades contràries a la competència i al lliure mercat. El 9 de 
juliol de 2015, l’ACCO, a la vista de la informació i documentació recopilada, va acordar incoar un expedient sancionador contra el Col·legi. Així, el COEC va aportar més documentació i dades a requeriment de l’ACCO. Les noves diligències 
d’investigació dutes a terme van dur-lo a considerar confirmada l’existència d’indicis d’infraccions de la normativa de defensa de la competència.
El COEC va presentar, el 26 d’abril de 2016, a l’expedient sancionador tramitat per l’ACCO, un escrit mitjançant el qual va sol·licitar l’inici de les actuacions pertinents per tramitar-ne la finalització convencional i, alhora, evitar ser sancionat, la 
qual cosa va comportar la suspensió provisional de l’expedient sancionador. 
A resultes de l’anterior, el 20 de maig de 2016, el COEC va presentar a l’ACCO una proposta de compromisos per deixar sense efecte tots els actes portats a terme pel Col·legi que podien contravenir la normativa sobre defensa de la competència. 
Així mateix, el COEC es comprometia a difondre el compliment dels compromisos assolits amb l’ACCO a través del seu web, d’aquesta mateixa revista i mitjançant un correu electrònic adreçat a tots els col·legiats i col·legiades.
Els compromisos esmentats han estat aprovats i declarats vinculants per la Resolució dictada pel Tribunal de Defensa de la Competència de l’ACCO el 4 d’octubre de 2017. Al web del COEC (www.coec.cat), podeu trobar un enllaç que dona accés 
al contingut íntegre i literal de la resolució.
El COEC ha donat compliment als compromisos imposats per l’esmentada resolució. A banda, de la modificació dels Estatuts del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017, DOGC núm. 7409 d’11 de 
juliol de 2017) i l’aprovació del Codi Deontològic del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017 i altres actuacions dutes a terme a aquest efecte) i altres actuacions dutes a terme al respecte, el COEC 
ha adoptat els següents acords en relació amb els esmentats compromisos:
1. En relació amb la recomanació d’honoraris orientatius: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 9.10 dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010); l’art. 39.3er del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005) i la 

retirada de la seva pàgina web “l’Estudi econòmic per a orientació en matèria d’honoraris professionals”, perquè contravenen el que disposa l’art. 14 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència. Per altra 
banda, ha aprovat i ratificat el compromís de fer difusió de la prohibició dels col·legis professionals quant a la publicació d’honoraris mínims o orientatius i de qualsevol recomanació d’honoraris a través d’Estudis, directrius, normes o regles

2. En relació amb la recomanació col·lectiva relativa a la lliure elecció del protètic dental: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 25.c) del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005), perquè contravenen el que disposa l’art. 1 de la 
Llei de Defensa de la Competència. I ha aprovat i ratificat el compromís de promoure la modificació de l’article 34.6 del Estatuts del COEC per tal d’afegir-hi el “dret de lliure elecció de protètic dental per part del pacient”. L’art. 34.6 dels Estatuts, 
segons declara el TDCC de l’ACCO, s’ha d’interpretar, en tot cas, “en el sentit que el principi de llibertat de prescripció i de tractament del professional s’haurà d’exercir de conformitat amb el principi de llibertat d’elecció del protètic dental per part del pacient”.

3. En relació amb la restricció de l’exercici de la professió: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat l’art. 156.4 dels Estatuts i la modificació de l’apartat de la pàgina web que s’hi refereix, suprimint qualsevol referència a l’obligació de 
comunicació i afegint el principi de col·legiació única previst en l’art. 3.3 de la Llei de Col·legis Professionals, per tal de no contravenir el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

4. En relació amb la publicitat comparativa difosa pel COEC: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 27.4 i la modificació de l’art. 64.c) dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010) i el Codi de Publicitat Bucodental, 
perquè contravenen el que disposa l’art. 2.5 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

5. En relació amb la campanya publicitària NO PIQUIS: ha aprovat i ratificat la declaració de manca de vigència de la campanya NO PIQUIS. Així mateix, ha aprovat i ratificat la supressió del compte de Twitter @nopiquis; qualsevol referència 
a la campanya NO PIQUIS en el compte de Facebook del COEC; qualssevol enllaç i referència a la campanya NO PIQUIS al web del COEC i el pòster col·locat a la façana de la seu del COEC a Barcelona. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el 
compromís d’abstenir-se de distribuir el material de la campanya entre els col·legiats.

Addicionalment, la Junta de Govern del COEC ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de valorar de forma pública o privada qualsevol forma de publicitat de comercialització de productes o serveis per part dels dentistes i les clíniques 
dentals, i la preferència d’un determinat model de prestació d’un servei d’un dentista sobre un altre, que incideixi en un possible repartiment de mercat
El COEC no pot prohibir la publicitat de tractaments de baix cost (low cost) realitzada per algunes clíniques dentals, sempre que s’ajusti a la normativa aplicable. De tota manera, el COEC pot continuar realitzant un control intern de la publicitat 
de les clíniques a través de l’Observatori de la Publicitat quan sospiti que contravé la normativa estatutària i/o deontològica del Col·legi. En els casos que publicitat l’hagi emès la persona propietària d’una societat mercantil no col·legiada, el 
COEC informarà al Departament de Salut i/o a l’Agència Catalana de Consum perquè realitzin el pertinent control i preguin les mesures que, en cada cas, siguin necessàries per evitar la difusió en el mercat de publicitat il·lícita.



Preus exclusius en la teva quota
37% de descompte sobre la

quota d’accés a tots els clubs

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos*

Tovallola inclosa

Condicions especials
en la inscripció

És necessari acreditar-se aportant el carnet col·legial.

Per a més informació, consulta en: 

dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/19

COMENÇA AMB BON PEU
I MILLOR FORMA

Ara, per ser col·legiat del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de

Catalunya et posem fàcil viure l’experiència DiR.

Suma’t a l’éstil de vida saludable i gaudeix dels AVANTATGES EXCLUSIUS
QUE T’OFERIM EN ELS NOSTRES CLUBS

*Excepte centres de Ioga no adherits a la modalitat.

DiR, la referència del fitness
a Barcelona des de 1979Ona Carbonell: Medallista olímpica
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ACTUALITAT · CONCURS DE DIBUX A LA SEU DE TARRAGONA

El 14 de desembre passat, es van lliurar, un any més i 
amb la col·laboració de la Junta Provincial del COEC 
de Tarragona, els premis als guanyadors del Concurs 

de Dibuix per dissenyar la felicitació de Nadal. 

Com sempre, per portar a terme el certamen, es va esco-
l l ir una escola amb nens i nenes amb risc d’exclusió 
social. Enguany l’escollida va ser l’Escola Riu Clar de 
Tarragona. Hi van participar els alumnes de cinquè i sisè 

de Primària que es van inspirar amb el lema: “El teu amic, 
el dentista”.

El primer premi, una bicicleta, va ser per a Xavier R., de 
cinquè. El seu dibuix va ser l’escollit per fer la postal 
nadalenca del nostre Col·legi aquest any. El segon premi, 
un patinet, va ser per a Nathalia G., de sisè, i el tercer 
premi va ser per a Juan Carlos C., de cinquè curs, gua-
nyador d’uns patins.

3r premi

2n premi

1r premi

La seu de Tarragona lliura els premis  
del IV Concurs de Dibuix 
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ACTUALITAT · CONCURS DE DIBUIX DE NADAL A LA SEU DE GIRONA

3r premi: Laura Monzón

4t premi: J iaqui Shi

2n premi: Abril González 

El dimecres 19 de desembre es 
van l l iurar,  un any més, els 
premis del Concurs de Dibuix de 

Nadal, que enguany s’ha celebrat a l’Es-
cola Annexa-Joan Puigbert de Girona. 

La Dra. Sussi Casellas va entregar, a 
cada un dels guanyadors, un exem-
plar de la segona edició del l l ibre 
de la  Fada de les Dents  i  u n prem i 
pecuniari col·lectiu que es destinarà 
a la compra de mater ia l d’higiene 
ora l per instaurar una raspal lada 
diària a l’escola. 

A més a més, el dibuix que va obtenir el 
primer premi es va utilitzar per dissenyar 
la felicitació de Nadal de la Seu. 

Enhorabona a tots els participants 
per les obres d’art que van fer arri-
bar. La Junta Provincial està molt 
orgullosa de poder col·laborar a fer 
possibles iniciatives tan saludables. 

1r premi: Jofre Masó 

La seu de Girona premia els guanyadors  
del Concurs de Dibuix de Nadal

Bones Festes

Dibuix guanyador concurs Nadal escola Annexa - Joan Puigbert



Atenció  
social i a la 
dependència

Conciliació 
de la vida 
professional 
i personal

Prestacions 
assistencials 
i educacionals

Serveis amb 
condicions 
avantatjoses

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i informeu-vos 
de tots els serveis.

Horari d’atenció: dijous, de 8:00 a 15:00h.
Contacte: Pilar López, treballadora social.
Correu electrònic: plopez@coec.cat
Tel. 933 101 555 ext. 433
 

El Programa de protecció social del COEC 
promou el benestar i la qualitat de vida dels 
col·legiats i llurs famílies, especialment 
davant de qualsevol situació vinculada amb 
problemes de salut o socials que posin en 
qüestió l’autonomia personal i familiar.

Des del programa us volem oferir una 
atenció directa i personalitzada per a tots  
els col·legiats i familiars més propers per 
part de la nostra treballadora social.

Programa 
de Protecció 
Social del COEC
T’ajudem a somriure
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RAÓ PRINCIPAL DE LES VISITES 
AL DENTISTA

EVOLUCIÓ EN EL NÚMERO 
DE VISITES RESPECTE 

L’ANY ANTERIOR

42%
IGUALS

28,7%
MENYS

29,5%
MÉS

23,6%
< 250.000-500.000 €

12%
< 500.000-1.000.000 €

3%
1-2 M€

61,6%
< 250.000 €

43,4%
URGÈNCIES

13%
TRACTAMENT 

PREVENTIU

6%
ESTÈTICA

2%
ALTRES

36%
ODONTOLOGIA 

CONSERVADORA

Introducció
L’objectiu principal de l’estudi, desen-
volupat en col·laboració entre Dental-
Doctors i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), 
era avaluar la percepció que tenien 
els professionals dentals a Catalunya 
sobre la situació del sector, així com el 
rendiment i l’evolució de les clíniques a 
través d’una enquesta en línia.

El treball es va realitzar gràcies al ser-
vei de mailing del COEC. Es va enviar 
el qüestionari a l’adreça electrònica 
registrada a la base de dades del COEC 
(n=4.610). Als col·legiats, la informació 
sobre l’estudi (amb l’enllaç a l’enquesta 
en línia) se’ls va enviar dues vegades 
(el mesos de novembre i desembre de 
2016) per obtenir una mostra més gran 
i representativa. Només formaven part 
de l’univers de la mostra els propietaris 
de clíniques dentals i, per tant, només 

INGRESOS 
BRUTS

entre 23 i 78 anys. La qualificació més 
freqüent era la d’odontòleg (83 ,1%) 
versus la d’estomatòleg (16,9%). L’edat 
mitjana de les clíniques referides va 
ser de 17,2 ±13,8 anys

En general, hi ha 3,4±3,2 boxes dentals 
per clínica, tot i que el 50% de les clíni-
ques en tenen menys de 3. El nombre 
mitjà de dentistes a temps complet es 
va situar en 1,1±1,0 i la mitjana de den-
tistes a temps parcial es va situar en 
3,2 ± 2,8 per clínica. El nombre mitjà 
de personal auxiliar va ser de 3,2 ± 3,3.

El 90,1% de les clíniques es consideren 
clíniques generals, mentre que un 9,9% 
es consideren clíniques d’especialitat. 
En relació amb el perfil generalista o 
especialitzat de la clínica, les consi-
derades d’especialitat compten amb 
més contractació a temps parcial i més 
volum de pacients.

aquest segment va respondre les 29 
preguntes plantejades.

Posteriorment, es va portar a terme 
una anàlisi descriptiva i una altra 
d’inferencial. Aquesta doble anàlisi 
va proporcionar les estadístiques més 
rellevants per a totes les variables 
incloses: mitjana, desviació estàndard, 
mínim, màxim i mediana (per qües-
tions d’escala contínua) i freqüències 
absolutes i relatives (per categories). 
L’anàlisi inferencial, per altra part, pre-
tén estudiar la relació entre aquestes 
variables i d’altres de representatives 
en relació amb la mida, la tipologia o 
la ubicació de la clínica.

Resultats
La mostra entre 349 professionals 
van respondre-la 158 homes (45,3%) 
i 191 dones (54,7%). L’edat mitjana va 
ser de 43,9±11,5 anys, amb un rang 

Presentem un estudi de la percepció dels dentistes propietaris d ’una clínica dental a càrrec dels investigadors Elias 
Casals Peidró i Primitivo Roig Jornet

Observatori del mercat de les clíniques  
dentals a Catalunya 

ESTUDI · OBSERVATORI DEL MERCAT DE LES CLÍNIQUES DENTALS A CATALUNYA 
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Edat mitjana 43,9 ± 11,5 anys

DISTRIBUCIÓ 
PER GÈNERE

DISTRIBUCIÓ 
PER EDAT

54,7%
191 DONES

45,3%
158 HOMES

25%
45-54 ANYS

27,2%
23-35 ANYS

23%
+ 55 ANYS

24,6%
36-44 ANYS

El boca-orella és el canal més habitual per 
a l’elecció final de la clínica (70,1%), molt 
per davant del prestigi (15,9%) o d’altres 
com la ubicació (5%) o la publicitat (3%).

El pagament a mesura que es van rea-
litzant els tractaments és majoritari 
(67,7%), seguit per diferents opcions 
de pagament fraccionat (22,4%) o el 
finançament extern amb una entitat 
bancària (6,5%).

El centre de treball dels professionals 
que van participar en l’estudi respon 
principalment a un perfil de consulta 
privada amb una oferta general de 
serveis, amb una facturació anual no 
superior a mig milió d’euros.

El 19,5% dels pacients atesos tenia una 
assegurança dental. El nombre mitjà 
de pacients visitats cada dia va ser de 
21,4 ± 31,9.

OBSERVATORI DEL MERCAT DE LES CLÍNIQUES DENTALS A CATALUNYA  · ESTUDI

Intrusisme 
professional

Crisi econòmica 
mundial

Poca cultura de la població 
en la salut oral

Recessió econòmica 
espanyola

Competència 
deslleial

Augment molt ràpid 
en el número de dentistes

Poca diferenciació entre 
les clíniques dentals

Manca de formació específica 
en gestió empresarial

Poca professionalitat 
en l’atenció al pacient

0 2,1 4,2 6,3 8,4

8,3

8,1

7,3

6,8

6

5,6

5,3

5,2

4,7

La clínica mitjana té  
17,2 ± 13,8 anys. 

El 19,5% dels pacients tenen  
una assegurança dental. 

La mitjana de pacients visitats 
diàriament va ser de 21,4 ± 31,9

INCIDÈNCIA DELS FACTORS QUE INFLUENCIEN 
EL MERCAT DE LES CLÍNIQUESDENTALS
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L’anàl isi  per prov íncies no revela 
pràcticament cap diferència entre 
tots els àmbits estudiats, a excepció 
d ’u na major ta xa d’acceptació de 
pressupostos a Barcelona i Girona.

A llarg termini, un objectiu secundari del 
projecte és poder veure l’evolució d’aquests 
paràmetres copsant la realitat cada dos anys, 
així com augmentar el número de col·legiats 
que donen resposta a l’enquesta en línia per 
dotar-la de major força estadística. L’anàlisi 
correspon a l’evolució dels anys 2015 i 2016. 
D’altra banda, l’estudi i l’anàlisi de les dades 
de col·legiats que no són propietaris de clíni-
ques aportaria una avaluació del mercat de 
les clíniques dentals més completa.

Conclusions 
Tot i que la cancel·lació de les cites i 
l’estrès de l’equip han augmentat en més 
d’un terç de les clíniques, l’evolució de la 
facturació en els dos últims anys apunta 
a una certa estabilització o, almenys, a 
un equilibri entre el nombre de clíniques 
que milloren i el nombre que empitjora. 
Els serveis d’ortodòncia i implantologia 
presenten un impuls més recent contra-
posant-se a l’estètica, en certa regressió.

L’augment del nombre d’odontòlegs 
i l’alt grau de competència deslleial 
són, en l ’opinió dels dentistes, els 
aspectes més deter m ina nts de la 
situació actual del sector.

ESTUDI · OBSERVATORI DEL MERCAT DE LES CLÍNIQUES DENTALS A CATALUNYA 
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ENDODÒNCIA
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EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS BRUTS DELS DARRERS DOS ANYS

EVOLUCIÓ EN L’ACTIVITAT DE NEGOCI DE LES CLÍNIQUES  
DENTALS EN ELS DARRERS DOS ANYS El nombre mitjà de personal 

auxiliar per clínica dental  
va ser de 3,2 ± 3,3. 

El nombre mitjà de dentistes a 
temps complet per clínica es va 
situar en 1,1 ± 1,0 i la mitjana 
de dentistes a temps parcial 
per clínica en 3,2 ± 2,8. 

El 90,1% de les clíniques 
dentals es consideren 
“clíniques generals” mentre 
que un 9,9% de clíniques es 
consideren com a “clíniques 
d’especialitat”.
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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 amb un màxim de 50 euros 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.

1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials i, a més a més, si fas un mínim de cinc operacions mensuals amb qualsevol de les seves targetes vinculades al compte, et bonifiquem
l’1 %, amb un màxim de 20 euros bruts/mes. La bonificació s'aplicarà a partir del tercer mes de l'obertura del compte. El primer abonament s’efectuarà durant el quart mes a partir de l’obertura del compte i es
calcularà prenent com a base els càrrecs del tercer mes realitzats en concepte nòmina i assegurances socials. Els següents processos de revisió/bonificació es faran mensualment.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions. També t’oferim el TPV en condicions
preferents.

Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l'únic requisit d'ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals (s'exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si al segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un
Compte Professional.

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.
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INSTITUCIONAL · ENQUESTA SOBRE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

Segons dades extretes de l’en-
q u e s t a  s o b r e  c o m u n i c a c ió 
i  x a r xe s  s o c i a l s  de l  C O E C , 

l ’e-mailing és, amb molt marge, el 
mitjà preferit pels col·legiats a l’hora 
d’assabentar-se l’actualitat del Col-
legi (cursos, programes i avantatges, 
activitat institucional...),  ja que un 
83% dels enquestats l’assenyala com 
el principal canal de comunicació. 
Per aquest ordre, el segueixen: la web 
(33,99%), les xarxes socials (28,06%) i 
la revista SomCOEC (23,32%). 

En aquest sentit, la pàgina web del 
Col·legi obté una nota mitjana d’un 7 
en una escala de l’1 al 10. La comuni-

xarxes socials (58,50%) i els portals 
d’informació en línia (55,34%). Les 
revistes de paper del sector mante-
nen un paper rellevant (47,83%) i, en 
canvi, la premsa generalista només és 
mencionada per un   dels enquestats.

Finalment, segons l’enquesta, Face-
book és la xarxa preferida pels pro-
fessionals a l’hora de tenir-hi un perfil 
personal o professional. Així, el 57,31% 
afirma que hi té un compte obert. La 
segona xarxa més emprada, a certa 
distància, és Linkedin (40,32%), seguida 
de Instagram (30,43%) i Twitter (11,86%). 
Un 12,25%, per contra, no té perfil a cap 
d’aquestes xarxes socials. 

cació a través del correu electrònic 
(e-mailing), un 8 i les xarxes socials 
fluctuen entre poc més de 6 i 5,5. Els 
col·legiats també valoren positivament 
les campanyes de comunicació que el 
COEC realitza periòdicament per fer 
promoció de la salut bucodental entre 
la població en general (Ves al dentista 
un cop l’any, El teu dentista et pot salvar 
la vida...), en concret, amb un 7 sobre 10.

Quan se’ls pregunta sobre com seguei-
xen l’actualitat de la professió (nove-
tats lligades a l’exercici professional, 
fets noticiables que afecten l’odon-
tologia i els dentistes...), els col·legi-
ats mencionen, prioritàriament, les 

L’’e-mailing’ és el canal de comunicació més usat 
i ben valorat pels col·legiats a l’hora d’informar-
se sobre les activitats del COEC

Web del 
COEC

E-mailing

Xarxes Socials 
COEC

Revista 
“Som COEC”

Altres

0% 10% 30% 50% 70% 90%20% 40% 60% 80% 100%
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83,00%
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86
210
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Portals 
d’informació

Xarxes Socials 

Revista 
en paper

Premsa 
generalista

0% 10% 30% 50% 70% 90%20% 40% 60% 80% 100%

55,34%

58,50%

47,83%

8,30%

Com t’assebentes  
de l ’actualitat del Col·legi?

(Cursos, programes iavantatges, activitat institucional,...)

Com t’assebentes  
de l ’actualitat  

de la professió?
(Novetats lligades a l’exercici 

professional, fets noticiables que 
afecten l’0dontologia i els seus 

professionals...)
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MINISITES 

Per habilitar Minisite:

PAS 1: marco la casella de verificació a “Habilitat”

PAS 2: reviso i afegeixo titulació (només Màsters i Postgraus), si s’escau.

La llicenciatura no la puc editar, perquè és el títol oficial amb el qual m’he col·legiat el que apareixerà.

1

La presència a la xarxa és cada cop 
més important en la societat en 
què vivim, també a nivell professi-

onal. Per això, el COEC ha posat en marxa 
un nou servei que té per objectiu donar 
als col·legiats l’opció de tenir presència a 
internet. El projecte de minisites ofereix 
un petit espai web on introduir informa-

de professionals. Per posar-lo en fun-
cionament només cal accedir a l’Espai 
Personal del COEC. A l’apartat Les meves 
dades cal clicar Minisite i seguir les ins-
truccions que proporciona el mateix web. 
A la secció Avantatges per a Col·legiats 
d’Espai Docs també s’hi poden trobar les 
indicacions d’activació del servei. 

ció bàsica sobre el perfil professional i la 
titulació acadèmica, així com una foto-
grafia. El col·legiat també pot mostrar la 
clínica o clíniques en les quals exerceix.

Tenir activat el perfil professional en línia 
permet ser localitzat més fàcilment per 
part dels pacients i, alhora, per la resta 

Els col·legiats ja poden activar el seu perfil 
professional en línia a través del projecte  
de minisites del COEC

INSTITUCIONAL · MINISITES COEC

MINISITES 

Per habilitar Minisite:

PAS 1: marco la casella de verificació a “Habilitat”

PAS 2: reviso i afegeixo titulació (només Màsters i Postgraus), si s’escau.

La llicenciatura no la puc editar, perquè és el títol oficial amb el qual m’he col·legiat el que apareixerà.

1

MINISITES 

Per habilitar Minisite:

PAS 1: marco la casella de verificació a “Habilitat”

PAS 2: reviso i afegeixo titulació (només Màsters i Postgraus), si s’escau.

La llicenciatura no la puc editar, perquè és el títol oficial amb el qual m’he col·legiat el que apareixerà.

1

MINISITES 

La primera vegada que hi accedeixo, té aquest aspecte. Si vull habilitar la Minisite, clico a “EDITAR”:

I tot seguit, m’apareix aquesta nova pantalla:

MINISITES 

La primera vegadaque hi accedeixo, té aquest aspecte.Si vull habilitar la Minisite, clico a “EDITAR”:

I tot seguit, m’apareix aquestanovapantalla:

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
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RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL ALS COL·LEGIATS COEC · INSTITUCIONAL

Van respondre-hi un total de 778 
col·legiats, dels quals el 70% 
eren dones. Del total de col·le-

giats enquestats, el 80% van revelar 
que no es vacunen habitualment de la 
grip. Aquest percentatge és el mateix, 
independentment del sexe dels col·le-
giats, és a dir, només un 20% dels den-
tistes, siguin homes o dones, declaren 
vacunar-se habitualment.

Per edats, s’observa que la vacuna-
ció antigripal creix a mesura que el 
dentista es va fent gran: a partir dels 
50 anys, més del 30% diuen que es 
vacunen. I , a partir dels 60, la xifra 
augmenta al 40%. Tanmateix, en les 
franges d’entre 23 i 50 anys, la vacu-
nació antigripal no arriba al 20%.

En base a aquests resultats, us volem 
recordar que, tal com indica l’ASPCAT:

Per a més informació adreceu-vos a: 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/

La vacunació de la grip està indicada per a tots els profes-
sionals sanitaris.

Els professionals sanitaris no vacunats poden transmetre 
el virus de la grip als seus pacients mentre els atenen, i 
també a les persones del seu entorn familiar.

Això és encara més important i preocupant en el cas de 
malalts amb alt risc de complicacions a causa de la grip, i 
també d’hospitalització i de mort. Els professionals sani-
taris no vacunats poden ser un factor clau en l’extensió de 
brots epidèmics en centres sanitaris.

Cal recordar que:
• Entre un 30% i un 50% de les persones infectades amb el 

virus de la grip poden restar-hi asimptomàtiques, però 
poden transmetre’l a les altres.

• El virus de la grip és contagiós des d’un dia abans del 
desenvolupament dels símptomes fins a cinc dies després.

• Per aquests motius, fins i tot els professionals sanitaris que 
deixen d’anar a treballar quan presenten símptomes, consci-
ents del seu paper com a vector de transmissió de la malal-
tia, poden transmetre la grip en el període asimptomàtic.

En les èpoques d’epidèmia, si no es vacunen, els professio-
nals tenen una probabilitat molt més alta d’emmalaltir (ja 
que estan en contacte amb molts casos de grip) i, per tant, de 
no poder desenvolupar la tasca assistencial en un moment 
en què l’activitat és molt més alta del que és habitual (amb el 
perjudici que comporta per a la salut individual i col·lectiva).

Fes-ho pels altres i per tu mateix

Tots hi estem exposats.És la teva responsabilitat

Vacuna t ,

© 
Ge

ne
ra

lit
at

de
 C

at
alu

ny
a.

D.
L.B

-4
61

57
-2

00
7

contra la grip!
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(*) En aquest document, professional sanitari és tot aquell que 

treballa en centres sanitaris en contacte directe amb pacients.

Inclou el col·lectiu mèdic i d’infermeria, els treballadors/ores socials,

els auxiliars de clínica, administratius i altre personal.

Resultats de l’enquesta sobre vacunació 
antigripal als col·legiats
Coincidint amb l’inici de la campanya de vacunació antigripal 2018 promoguda per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) l’octubre passat, el Col·legi va fer una enquesta relativa a la vacunació de la grip.
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CORPORATIU · COM ACCEDIR GRATUÏTAMENT A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE UIC BARCELONA

Journal of Clinical 
Periodontology
Revista oficial de la Societat Europea 
de Periodontologia. 

Journal of Endodontics
Revista oficial de l’Associació Ameri-
cana d’Endodòncia. Publica articles 
científics, informes de casos i estudis 
de comparació de materials i mètodes 
de conservació de la polpa i el tracta-
ment endodòntic que avaluen.

Dental Materials
R e v i s t a  of ic i a l  de  l ’Ac a de my  of 
Dental Materials. El seu principal 
objectiu és promoure la ràpida comu-
nicació d’informació científica entre 
l’acadèmia, la indústria i l’odontòleg. 

El conveni signat l ’any 2015 entre el COEC i la biblioteca digital de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
permet accedir a més de 200 publicacions digitals de referència de l’àmbit de l ’odontologia. Tot seguit, us detallem quin és 
el procés que cal seguir per donar-vos d’alta d’aquest servei si encara no ho heu fet.

PUBLICACIONS DE REFERÈNCIA

Com accedir gratuïtament a la  
biblioteca digital de UIC Barcelona
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COM ACCEDIR GRATUÏTAMENT A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE UIC BARCELONA · CORPORATIU

COM ACCEDIR 
A LA BIBLIOTECA DIGITAL

Registra’t
Entra a la pàgina web del COEC

( http://www.coec.cat/ca/el-col·legi/
biblioteca/recursos_i_serveis/uic-acces-

revistes-electroniques ) i omple el
formulari amb les teves dades.

Un cop fet, s’envia un missatge que 
confirma que el formulari s’ha rebut 
correctament i pots obtenir un nom 

d’usuari i una contrasenya.

1 2

3 4
Fes una cerca

Si busques un títol concret d’una publicació, 
pots fer una cerca al camp “Revista” i n’obtens 

el títol, l’editor, l’ISSN, la matèria i els anys 
d’accés. A partir d’aquí pots accedir al text 

complet de l’article que t’interessi, indicant-ne 
l’any, el volum i el número de revista. També 
pots accedir als articles fent una cerca per 

títol, per autor o per paraula clau.

Accedeix-hi
Accedeix a la Biblioteca digital seguint

aquest enllaç: www.uic.es/ca/biblioteca.
Desplaça’t pel menú, on pots seleccionar

articles, catàlegs i revistes.
Quan n’escullis un, introdueix el teu

usuari i la contrasenya. 

Llista completa
En qualsevol moment pots accedir al

llistat complet de les 230 revistes 
d’odontologia que la Biblioteca té en 

aquests moments. 

Clinical Oral Implants Research
Aquesta revista transmet els avenços 
científics en el camp de la implan-
tologia dental i les seves àrees afins 
als metges docents i investigadors 
interessats en l’aplicació d’aquesta 
informació en benefici dels pacients 
que necessiten implants orals.

International Journal of  
Paediatric Dentistry
Revista mèdica revisada per experts 
cada dos mesos que abasta la inves-
t igació en odontologia pediàtr ica . 
Pertany a l’Associació Internacional 
d’Odontologia Pediàtrica i la Societat 
Britànica d’Odontologia Pediàtrica.

Journal of Dental Research
Revista científica revisada per pare-
lles dedicada a la difusió de nous 
coneixements i informació sobre totes 
les ciències relacionades amb l’odon-
tologia i de la cavitat oral i estructu-
res associades a la salut i la malaltia.

Periodontology 2000
Publicació situada com a revista 
número 1 en odontologia, cirurgia 
oral i medicina el 2015 per l’ISI Jour-
nal Citation Reports© Ranking. 

Medicina Oral, Patología Oral  
y Cirugía Bucal
És l’òrgan oficial d’expressió de la 
Societat Espanyola de Medicina 
Oral. A més, també és la publicació 
oficial de de la Societat Espanyola de 
Cirurgia Bucal, de la Societat Espa-
nyola d’Odontoestomatologia per al 
Minusvàlid i Pacients Especials, de 
la Societat Espanyola d’Odontoesto-
matologia Preventiva i Comunitària, 
i de l’Acadèmia Iberoamericana de 
Patologia i Medicina Bucal.

International Journal of Oral 
And Maxillofacial Surgery
És una de les principals revistes de 
cirurgia oral i maxil·lofacial al món. 
Publica articles de la més alta qualitat 
científica i més àmplia possible sobre 
el treball en la cirurgia oral i maxil·lo-
facial i especialitats de suport.

Community Dental Health
La revista tracta temàtiques de salut 
pública dental i aspectes relacionats. 
La salut bucal pública és la ciència i 
l’art de prevenir les malalties orals, la 
promoció de la salut bucal i la millora 
de la qualitat de vida a través dels 
esforços organitzats de la societat.
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les notificacions i rebre alertes amb 
avisos sobre qüestions d’especial relle-
vància que el COEC vulgui comunicar 
als professionals. 

Accés a funcionalitats privades
A banda, l’app també dona accés a un 
seguit de funcionalitats privades, a 
través de l’Espai Personal UNITIA:

CARNET DIGITAL: Permet als col·le-
giats fer els tràmits que requereixen 
identificar-se com a col·legiat amb 
més comoditat. 

RECEPTA: Es tracta d’una nova fun-
ció que genera receptes digitalment 
que, un cop llestes, caldrà descarre-
gar i signar. Aquest apartat compta 
amb un llista àmplia que inclou els 

medica ments de prescr ipció més 
habitual en l’àmbit odontològic, tot i 
que el professional també té la pos-
sibilitat d’incorporar-hi aquells no hi 
apareguin per defecte. 

Com obtenir-la?
L’aplicació mòbil del Col·legi ja està 
disponible per a descàrrega gratuïta a 
Google Play i Apple Store. 

Per poder tenir accés a totes les fun-
cionalitats de l’aplicació, cal tenir 
activat prèviament l’accés a l’Espai 
Personal UNITIA. Els col·legiats que 
encara no hagin fet aquest pas, poden 
portar-lo a terme a través d’aquesta 
pàgina dins del web del Col·legi: 

http://www.coec.cat/ca/espai-personal.

Tota la informació del Col·legi 
en un clic
L’app permet estar permanentment 
informat gràcies a tres canals: 

NOTÍCIES: Accés a tota l’actualitat del 
Col·legi amb un sol clic per consultar-la 
quan i des d’on es vulgui. 

CALENDARI: Tota la informació dels 
cursos i activitats que se celebren a 
les diferents seus provincials del COEC: 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 
Inclou informació sobre el curs aca-
dèmic, extraacadèmic, cursos privats 
externs, actes institucionals i celebra-
cions diverses del Col·legi.

NOTIFICACIONS: Si el col·legiat ho 
desitja, també pot mantenir activades 

El COEC està immers en un procés de transformació digital que té per objectiu facilitar tant com sigui possible l ’accés dels 
col·legiats a uns serveis d’alta qualitat. En aquest context, el Col·legi llança ara una app (aplicació mòbil) que permet 
accedir còmodament a un ampli ventall de funcionalitats des del telèfon mòbil. 

Una app permet als col·legiats accedir a un ampli 
ventall de funcionalitats des del mòbil

CORPORATIU · NOVA APP DEL COEC





Més informació:
coec.cat

publi_som coec_clinica.indd   3 2/10/18   11:08

La detecció precoç és la clau  
per poder curar el càncer oral

EL TEU DENTISTA 
ET POT SALVAR 

LA VIDA

publi revista.indd   1 19/6/18   22:46
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EN CLAU D’HISTÒRIA · LES PRÒTESIS DENTALS AL SEGLE XVIII

Les pròtesis dentals al segle XVIII

No ens agrada veure com una jove 
de 22 anys ha perdut dos incisius 
superiors pel motiu que sigui, 

encara que la noia llueixi aquesta zona 
desdentada sense cap tipus de complex. 
Aquesta reflexió podria semblar ben 
actual en una època en què el somriure 
i l’estètica s’anteposen, sorprenentment, 
a la funcionalitat. Però la valoració no 
és pas contemporània, sinó que era una 
premissa latent en ple segle XVIII. De fet, 
si recordeu l’article del número anterior, 
vam analitzar les aportacions de Pierre 
Fauchard en les pròtesis dentals. Poste-
riorment, altres personatges van seguir 
preocupant-se per formular i desenvolu-
par noves tècniques. 

L’interès al voltant de com substituir 
les dents perdudes i els espais sense 
dents eren evidents. Així ho va expli-
citar Claude Mouton en la primera obra 
sobre prostodòncia publicada l’any 1746, 
Essay d’Odontotechnie, ou dissertation sur 
les dents artificielles. Aquest manual no 
estava dirigit als companys d’ofici com 
acostumava a ser habitual en aquella 
època, sinó que s’aproximava al públic 
en general per fomentar la cura de les 
dents naturals i deixar de banda els 
prejudicis que es tenien sobre les dents 
postisses. En les seves 162 pàgines 
distribuïdes en cinc capítols diferents, 
l’autor justifica la importància de la 
prevenció, la cura de les dents naturals 
i com substituir-les en cas de pèrdua:
• La pèrdua de les dents naturals envelleix 

la persona, motiu pel qual cal cercar una 
solució per substituir les dents absents.

• L’objectiu de les dents protètiques serà 
suplir les naturals.

• Aquest art no es limita a reparar i corregir 
la naturalesa, sinó que finalitza allò que 
ha deixat imperfecte i ha quedat sense fer.

• El dentista ha de tenir coneixements 
especials. És l’arquitecte de la boca ja 
que mesura, raona, combina i preveu. 

a la cavitat oral i s’extreia es tallava a 
nivell cervical de manera que la zona de la 
corona s’annexava a les dents adjacents i se 
n’eliminava l’arrel. Aquest tipus de pròtesi 
estava indicada per a aquelles persones que 
no volien tenir res estrany a la boca.

5. Dents bastidor (dents à coulisses) eren 
pròtesis amb uns ressorts a cada cos-
tat que encaixaven perfectament a les 
dents veïnes de la zona desdentegada.

Un capítol a part mereixen el temes dels 
trasplantaments i reimplantaments den-
tals. Aquesta pràctica es limita princi-
palment a les dents uniradiculars, atesa 
la gran dificultat que representava trobar 
un alvèol de les mateixes característi-

• El dentista és l’encarregat de tenir 
cura de les dents.

Mouton va arribar a ser el dentista del rei 
de França i, mitjançant el compendi plas-
mat a la seva obra, va descriure els diver-
sos tipus de pròtesis i el com funcionaven 
tot enumerant-les i classificant-les en: 
1.Dents amb espiga (dents à tenon). Es trac-

tava de dents sòlides amb un petit piu 
d’or que s’introduïa al conducte radicular.

2. Dents lligades amb fils, similars a les 
dissenyades per Fauchard en què les 
dents protètiques s’unien a les natu-
rals mitjançant fils.

3. Dents en part naturals i en part arti-
ficials. Es reservaven per a les zones 
més compromeses estèticament. La 
tècnica es basava en la confecció 
d’unes làmines esmaltades a la cara 
vestibular a manera de faceta dental.

4. Dents naturals transformades en postisses. 
La dent natural que no es podia mantenir 
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ques que l’arrel trasplantada. Sembla 
lògic pensar que el donant havia de tenir 
un bon estat de salut per aconseguir que 
les fibres externes de l’alvèol i l’arrel 
s’unissin. Tanmateix, en alguns casos, 
les dents reimplantades se subjectaven 
a les dents contigües per afavorir el pro-
cés. Les dents humanes eren les més uti-
litzades en aquest tipus de procediment, 
però no eren les úniques. Dents de bou, 
hipopòtam i de peixos eren un alterna-
tiva per a aquest tipus de tractament.

I si penseu que el bruxisme és propi del 
nostre temps, descobrim que al segle 
XVIII ja es ressenyava. Per controlar-lo i 
tractar-lo, es confeccionava un casquet o 

une calotte d’or. La peça es reposicionava 
en la superfície oclusiva d’una dent, de 
manera que s’aconseguia evitar el con-
tacte de l’arcada superior amb la inferior. 
D’aquesta manera, es reduïen els desgas-
tos oclusius característics del bruxisme.

Es va elaborar un exemplar didàctic, 
motivador i proper als pacients que va 
proporcionar diverses solucions protètiques 
davant de diferents casuístiques. També 
es van recopilar nombrosos consells per 
mantenir un estat òptim tant de les dents 
naturals com de les dents artificials. Es van 
qualificar els dentífrics i els raspalls com a 
elementals indispensables per a una bona 
higiene oral i, alhora, es desaconsellava l’ús 

del corall per l’elevada abrasió que provo-
cava en l’esmalt dental. En aquest mateix 
segle apareix la dicotomia entre lluitar per 
conservar les dents naturals gràcies a la 
prevenció o utilitzar els nous dissenys 
d’instrumentals determinats com la clau 
de Garangeot per practicar exodòncies. 
Però aquets i d’altres aspectes els recolli-
rem en el pròxim número.
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INSTITUCIONAL · QUÈ ÉS EL COMPLIANCE PENAL?

Orígens
Corporate compliance es pot traduir 
com compliment normatiu empresa-
rial i representa la implementació de 
polítiques de control per evitar con-
ductes poc ètiques o, directament, 
il·legals. El compliance va néixer als 
EUA entre els anys setanta i vuitanta 
arran dels grans escàndols financers 
i de corrupció que van afectar impor-
tants companyies. 

A l nostre país ,  les grans cor pora-
cions i les societats cotitzades van 
s e r  le s  p r i m e re s  a  i m p le m e nt a r 
s i s te mes de  s up er v i s ió  i  c ont rol 
per ev itar r iscos lega ls i  gara ntir 
el compliment normatiu. Normati-
ves com les dels sectors f inancer, 

delictes. No adoptar els esmentats 
sistemes pot comportar la imputació 
de responsabilitat penal a l’empresa.

Prevenció de delictes en l’àmbit de 
les clíniques dentals
El Codi Penal estableix quins delic-
tes poden generar la responsabilitat 
penal d’una empresa .  Són més de 
vint. Alguns exemples dels delictes 
que poden afectar l’activitat de les 
clíniques dentals són:

• Delictes contra la salut pública
• Delicte de publicitat enganyosa
• Delicte d’estafa
• Delictes de descobriment i revelació 

de secrets
• Delictes contra la hisenda pública

a s s e g u r a dor  o  de  te le c omu n ic a-
cions o nor matives en matèr ia de 
blanqueig de capita ls ,  mercats de 
valors, transparència i bon govern 
e x i g i e n  l a  i n s t a u r a c i ó  d ’a q u e s t 
tipus de sistemes. 

Punt d’inflexió
Els detonants d’una expansió gene-
ral itzada del compliance han estat 
les reformes del Codi Penal del 2010 
i del 2015 que, de facto,  han obligat 
a tot tipus d’empreses i entitats no 
lucratives a implementar sistemes 
de compliment normatiu penal molt 
amplis amb independència del seu 
sector i  de la seva m ida .  Tot a ixò 
a m b la  f i na l itat  de  preve n i r  u na 
molt var iada i  extensa gam ma de 

Com afecten a les clíniques dentals les reformes del Codi Penal de 2010 i 2015?

Què és el compliance penal?
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El COEC i el seu programa de pre-
venció de delictes
Davant dels importants canvis que 
s’han descrit a la normativa penal 
espanyola en els darrers anys,  el 
COEC ha implementat un programa 
de prevenció de delictes amb la idea 
de minimitzar els riscos de comissió 
de delictes en el seu si. Mes enllà de 
les exigències legals, l’adopció d’un 
programa d’aquest tipus en una orga-
nització suposa l’assumpció d’uns 
compromisos i valors ètics que han 
d’inspirar tot el treball dut a terme pels 
seus integrants. 

El COEC ja tenia implementat un bon 
nombre de protocols i controls adre-
çats a garantir una gestió responsable, 
eficient, transparent i honesta dels 
recursos. L’aprovació del programa de 
prevenció de delictes ha suposat un 
pas més en la línia de l’actual Junta 
de Govern d’exigir el màxim rigor, 
professionalitat i ètica en la gestió del 
Col·legi. Un element clau de les políti-
ques de supervisió i control ha estat 
l’aprovació d’un Codi de Conducta que 
és d’obligat compliment per a tots els 
membres de la Junta de Govern i de les 
Juntes Provincials, membres o respon-
sables d’alguna comissió, responsable 
de gerència, treballadors i voluntaris. 
El sistema, a més, facilita vies per 
comunicar incidències o dubtes ètics 
que es puguin produir. 

JORDI VIVES FOLCH

Advocat-Soci

ENTIA Assessors legals i tributaris

Què és la responsabilitat penal de les persones jurídiques? 
Les persones jurídiques poden tenir responsabilitat penal per alguns tipus de 
delictes comesos per aquells qui les representen, directius o treballadors, en 
benefici directe o indirecte de l’organització.

Poden sancionar l’empresa? 
Sí, la responsabilitat penal imputada a l’empresa pot suposar la imposició d’una 
o més de les següents sancions: multa, inhabilitació per obtenir subvencions 
i contractes públics, suspensió o prohibició d’una activitat, clausura de locals, 
intervenció judicial o dissolució forçosa de l’empresa.

Què són els programes de prevenció de delictes o programes de 
compliance penal?
Són l’instrument legal per evitar la responsabilitat penal de les persones jurí-
diques segons la reforma del Codi Penal de 2015. La seva funció és detectar i 
avaluar riscos penals a l’empresa i implementar mesures per prevenir-los.

Què passa si no es té un programa de prevenció de delictes? 
Això no només pot provocar la responsabilitat penal de l’empresa, sinó també 
la dels administradors o membres del consell d’administració.

Una empresa petita ha de fer un programa de prevenció de delictes?
El Codi Penal no eximeix de responsabilitat penal a les empreses per ser peti-
tes. Per tant, qualsevol empresa, també les pimes, que vulgui neutralitzar el 
risc d’afrontar responsabilitats penals ha de fer un programa de prevenció de 
delictes. Això sí, la mida de l’empresa determinarà el grau de complexitat del 
programa que hagi d’implementar.

Aquesta breu l l ista mostra la molt 
diversa naturalesa delictiva que pot 
afectar una empresa i, en aquest cas, 
les clíniques dentals. Per una banda, 
per exemple, delictes relacionats amb 
la salut bucodental d’un conjunt de 
pacients o, per altra banda, delictes 
de t ipus econòmic com el d’estafa 
(per exemple, un engany deliberat 
en el tractament). I encara un tercer 
tipus: els de descobriment i revelació 
de secrets, delictes que poden estar 
relacionats amb casos greus d’atac 
als drets de protecció de dades d’un 
pacient. Per últim, també cal contem-
plar els delictes contra l’Administra-
ció com els de caràcter fiscal. 

La responsabilitat penal de les 
persones jurídiques
L’aparició de la necessitat d’instaurar 
sistemes de prevenció de delictes 
és, com dèiem, conseqüència de les 
reformes del Codi Penal. El 2010, com 
a novetat, s’introdueix la responsabi-
litat penal de les persones jurídiques. 
Fins aquell moment, només era exigi-
ble al treballador, directiu o adminis-
trador que cometia el delicte. D’ençà 
d’aquesta reforma, doncs, la respon-
sabilitat penal es pot fer extensiva 
a la mateixa empresa. La resposta a 
una sèrie d’interrogants que planteja 
aquesta reforma penal ajudarà a com-
prendre el marc legal vigent:
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INSTITUCIONAL · LA GESTIÓ DELS RESIDUS D’AMALGAMES

Un residu que cal gestionar amb 
manipulació especial
Durant molts anys, s’ha treballat amb 
l’amalgama dental com a material 
apte per tractar dents malmeses en 
pacients de totes les edats. Avui dia, 
pràcticament no s’uti l itza, però el 
tractament dels pacients que encara 
en porten ha derivat en l’aparició d’un 
residu a tenir en compte en l’activitat 
odontològica. L’amalgama  està consi-
derada un residu perillós perquè conté 
mercuri, un element que requereix una 
manipulació especial pel risc de con-
taminació ambiental i de les persones.

Què ens diu la legislació?
Segons la normativa europea, a partir 
de l’1 de gener de 2019, no es podrà uti-
litzar el mercuri a granel i només es 
podrà col·locar l’amalgama en càpsules 
predosificades.

Igualment, a partir de gener de 2019, els 
gabinets dentals que utilitzin amalgama 
dental o extreguin dents que en contin-
guin, hauran de tenir separadors per 
a retenir-la i recollir-ne les partícules, 
incloses les contingudes en l’aigua. Els 
separadors d’amalgama posats en servei 
a partir de l’1 de gener de 2018, hauran de 
garantir un nivell de retenció de, com a 
mínim, el 95% de les partícules.

A partir de l’1 de gener de 2021, tots els 
separadors d’amalgama en ús garantiran 
el nivell de retenció del 95%. Els separa-
dors d’amalgama es mantindran d’acord 
amb les instruccions d’ús per assegu-
rar-ne el màxim nivell de retenció.

L’objectiu del Consell de la Unió Europa és 
l’eliminació gradual de l’amalgama dental 
fins, com a màxim, el 2030. Com a residu, 
ha de ser gestionat adequadament i, en 
cap cas, es pot alliberar al medi ambient.

i que el professional titular és el respon-
sable de la correcta gestió dels residus 
de qualsevol categoria que es generin.

Serveis al col·legiat
Actualment, el COEC ha signat un con-
veni amb l’empresa SEIACO, que ofereix 
el servei de recollida dels residus sanita-
ris als centres odontològics i ara també 
els provinents de filtres d’amalgama. 

SEIACO ofereix el servei de gestió de residus 
des de fa 30 anys a tot Catalunya. Assessora 
i acompanya els clients en la gestió de tots 
els tràmits necessaris per actualitzar la 
situació de cada centre d’acord amb les 
lleis vigents i en l’adaptació al nou Servei 
Documental de Residus de Catalunya.

Com gestionar el residu
Moltes de les empreses distribuïdores 
de maquinària i instrumental especia-
litzat ja ofereixen l’equipament neces-
sari per recollir el residu en el moment 
que es genera, sense que el professional 
l’hagi de manipular. Aquests disposi-
tius filtren l’aigua provinent de l’as-
piració i de l’escopidora, i retenen el 
residu dins d’un recipient que hi està 
incorporat. Els dentistes han d’asse-
gurar-se que tant les càpsules com els 
separadors d’amalgama compleixen 
amb la normativa europea o d’altres 
normes (estatals o internacionals) 
equivalents de qualitat i retenció.

Quant a la recollida, transport i trac-
tament del residu, només el podrà dur 
a terme per una empresa autoritzada 
per l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC). Hem de recordar que tots els cen-
tres dentals han de tenir un número de 
productor de residus assignat per l’ARC 

La gestió dels residus d’amalgames

 
Servei d’atenció al client 

SEIACO per a
Col·legiats COEC

Correu electrònic: residus@seiaco.com  
Tel. mòbil / Whatsapp: 634 912 494



Tarifes exclusives 
per a col·legiats

Atenció 
personalitzada

Servei a tot 
Catalunya

Més informació a 
l’espai personal de coec.cat

Servei de 
Recollida i Tractament 
de Residus Sanitaris
a les clíniques dentals de col·legiats
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als entre els quals destaca el Programa 
de Protecció Social (PPS). De fet, un 
dels tres eixos d’actuació del PPS és 
l’atenció social i a la dependència.

AJUTS D’ATENCIÓ SOCIAL  
I A LA DEPENDÈNCIA
L’atenció al col·legiat, així com a fami-
liars dependents o amb algun tipus de 
trastorn o una malaltia degenerativa, 
pot afectar el benestar i la qualitat de 
vida de les persones que l’envolten. 

Des del PPS, s’ofereix assessorament 
personalitzat gràcies a la incorporació 
d’una treballadora social. Una atenció 
social i de caràcter confidencial per a 
aquells col·legiats i familiars directes 
que ho sol·licitin i presentin alguna 
necessitat que pot estar vinculada, 
entre d’altres, a situacions de depen-
dència i/o discapacitat. 

Davant d’aquesta eventualitat, s’ofereix 
una cartera de serveis especialitzats per 

El COEC ha adequat sempre ini-
ciatives dirigides a la promoció 
del benestar i la qualitat de vida 

dels col·legiats, oferint serveis i pro-
grames d’atenció per als qui pateixen 
situacions complexes derivades tant 
de problemes socials com de salut. És 
per això, que el Col·legi ha volgut fer 
créixer la cartera de serveis i propostes 
en l’àmbit de la promoció del benestar 
dels odontòlegs i les seves famílies 
adequant noves iniciatives assistenci-

PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Programa de Protecció Social
Ajuts d’atenció social i a la dependència
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El Programa de Protecció Social s ’emmarca en el Pla de Salut i Protecció Social del COEC, creat per donar suport als 
professionals de l ’odontoestomatologia que afrontin situacions que en comprometin l ’activitat professional per 
raons de salut, familiars o laborals.
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rehabilitació cognitiva: recurs ambu-
latori diürn, alternatiu a l’hospitalit-
zació, que ofereix un servei d’atenció 
terapèut ica cont inuada a aquel ls 
malalts amb demència.

Serveis d’atenció domiciliària
Adreçats a persones autònomes o 
a mb dif icultats per desenvolupar 
les activitats de la vida diària, tant 
de cu ra persona l  (supor t  per a la 
higiene, ajuda per llevar-se i ficar-se 
al llit, acompanyaments, control de 
medicació) com per la cura de la llar 
(neteja, compra d’aliments, adminis-
tració domèstica). També contempla 
una atenció sanitària en la realitza-
ció, per part de personal especialitzat, 
de tota classe de cures (injectables, 
canvis de sondes, postoperatori, etc.)

Teleassistència i localització
Garanteix la seguretat i dona tranquil-
litat i acompanyament a les persones 
que poden estar en situació de risc per 
factors d’edat, fragilitat o dependència 
les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any, a través d’un terminal connec-
tat a una central d’alarmes. D’aquesta 
manera, es pot evitar o, com a mínim, 
retardar una institucionalització.

Serveis d’adaptació a la llar  
i ajudes tècniques
Servei d’adaptació a la llar per cobrir 
les necessitats de les persones amb 
mobilitat reduïda amb l’objectiu de 
mil lorar-ne l ’autonomia personal : 
supressió de barreres d’accés i mobi-
l itat per l ’ interior dels habitatges, 
adaptació del bany, etc.

Les ajudes tècniques es concreten en 
tots aquells productes, instruments, 
equips o sistemes tècnics utilitzats 
per una persona amb discapacitat i/o 
dependència, fabricats especialment 
o disponibles en el mercat per preve-
nir, compensar, mitigar o neutralitzar 
una deficiència i/o discapacitat.

Per a més informació:
Per poder atendre aquells col·legi-
ats/des que ho desitgin, es podrà 
concertar visita amb Pilar López , 
la treballadora social, cada dijous a 
les oficines del COEC de Barcelona.
Tel.: 93 310 15 55 (extensió 433)
(Dijous de 8 h a 15 h)
Correu electrònic de contacte:
plopez@coec.cat

al col·lectiu del COEC i els seus familiars 
en situacions de dependències en cen-
tres residencials i de dia, en el segui-
ment i prevenció d’alteracions de salut, 
en serveis de rehabilitació i fisioteràpia, 
en atenció domiciliària, teleassistència 
i localització, o en serveis d’adaptació a 
la llar i ajudes tècniques.

Centres residencials
Servei integral de caràcter perma-
nent o temporal per a persones que 
no tenen un grau d’autonomia sufi-
cient per realitzar les activitats de la 
vida diària, que necessiten supervi-
sió constant i que tenen una situa-
ció sociofamiliar que requereix que 
siguin substituïdes a la llar.

Apartaments amb serveis comuns
Un concepte d’habitatges pensat per 
facilitar que les persones grans tin-
guin la màxima independència, segu-
retat, confort i tota classe de serveis.

Centres de dia
Servei d’acolliment diürn per a per-
sones que presenten un cert grau de 
dependència i en el que se’ls ofereix 
el suport, la supervisió i l’assistèn-
cia necessàries com a complement 
a alguna atenció familiar o formal: 
activitats de lleure, suport familiar, 
social i personal, fisioteràpia, altres.

Seguiment i prevenció de les 
alteracions de la salut
S er vei  d ’acol l i ment  que comple -
menta l’atenció pròpia en les activi-
tats de la vida diària (AVD), amb els 
objectius d’afavorir la recuperació i 
la conservació de l’autonomia per-
sonal i social, mantenir la persona 
en l’entorn personal i familiar en les 
mil lors condicions i  proporcionar 
suport a les famílies.

Serveis de rehabilitació i fisioteràpia
Fisioteràpia general i  neurològica 
tant per a adults com per a infants i 
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Una atenció social i de caràcter 
confidencial per a aquells 
col·legiats i familiars directes que 
ho sol·licitin i presentin alguna 
necessitat que pot estar vinculada, 
entre d’altres, a situacions de 
dependència i/o discapacitat. 
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“Està més que demostrada 
la importància de la tasca 

de l’odontòleg generalista i 
rehabilitador en els equips 

multidisciplinaris que planifiquen i 
tracten els pacients oncològics”

Per què el COEC ha decidit, 
aquest cop, dirigir l’acció 
social cap als pacients 

oncològics en risc d’exclusió social?
Des de la creació de la Comissió Social el 
2015, una de les grans il·lusions i reptes de 
l’actual Junta Directiva —i molt especial-
ment del president, el Dr. Antoni Gómez—, 
ha estat posar la mirada en l’ajuda i l’aten-
ció d’aquelles persones que, per la seva 
situació social i/o econòmica, no poden 
atendre els que considerem principis 
bàsics de salut bucodental. El primer 
projecte va consistir a posar en marxa 
la Clínica Odontològica Solidària, en col-
laboració amb Creu Roja i el patrocini de 
Henry Schein. El segon gran projecte va 
mirar més enllà de les nostres fronteres, 
va ser un programa d’atenció als refugiats 
als camps de refugiats de Grècia durant 
un any, amb el patrocini de Proclinic, en 
el qual van participar més de 125 volunta-
ris. Ara, ampliem la cobertura de la clínica 

cacions i els efectes adversos de la radi-
oteràpia a nivell oral sovint condicionen 
l’èxit del tractament, i poden augmentar 
tant la morbiditat com la mortalitat en 
aquests pacients. Són signes i simpto-
mes que, principalment, apareixen poc 
després de començar el tractament amb 
radioteràpia, però que, en molts casos, 
poden esdevenir crònics i perdurar, amb 
més o menys intensitat, durant tota la 
vida. Alguns d’aquests efectes adversos, 
tot i ser inevitables, es poden intentar 
mitigar tant com sigui possible amb l’ob-
jectiu de mantenir la màxima qualitat de 
vida d’aquestes persones.

Quines conseqüències concretes 
pot comportar no rebre l’atenció 
bucodental adequada?
La llista és llarga, però les més freqüents 
son la mucositis, el trisme i la xerosto-
mia que poden arribar a causar disfàgia 
i odinofàgia severes que condicionen 

solidària atenent la població que, a més 
d’estar en una situació socioeconòmica 
de risc, pateix un càncer de cap i coll i les 
conseqüències derivades de tractar-lo.

És molt important que aquests 
pacients puguin rebre una atenció 
bucodental òptima?
Tos plegats coneixem els efectes secun-
daris i les conseqüències adverses provo-
cades pels tractaments oncològics sobre 
l’organisme de les persones. Les compli-

El Col·legi, en col·laboració amb l’Hospital Germans Trias 
i Pujol, la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica-
Oncolliga, la Universitat Internacional de Catalunya i el 
Màster en Pacients Oncològics i Immunocompromesos de 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Odontologia) 
de la Universitat de Barcelona ha posat en marxa un 
projecte pioner d’atenció bucodental a pacients oncològics 
en risc d’exclusió social a la Clínica Odontològica Solidària 
de l’entitat. En la següent entrevista, en parlem amb el 
Dr. Ventura Menardia, responsable de la Comissió Social 
del COEC i coordinador general del projecte.

“Atendrem aquells qui, estant en una situació 
socioeconòmica de risc, pateixin un càncer de cap 
i coll, i les conseqüències derivades de tractar-lo”

ENTREVISTA · DR. VENTURA MENARDIA
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“Una de grans il·lusions de 
l’actual Junta, i molt especialment 
del president, ha estat l’ajuda 
a aquelles persones que, 
per la seva situació social i/o 
econòmica, no poden atendre els 
que considerem principis bàsics 
de salut bucodental.”

preventiu específic per evitar compli-
cacions periodontals derivades de la 
profunda afectació d’aquestes estruc-
tures per la radioteràpia i, tot i que en 
menor mesura, per la quimioteràpia, 
són els principals. Tots els tracta-
ments quirúrgics, coberts per la car-
tera de serveis públics, es derivaran i 
tractaran al mateix Hospital Germans 
Trias i Pujol. Finalment, i gràcies al 
projecte de Pròtesis solidàries que ja 
està funcionant a la clínica solidària, 
tots els pacients que necessitin ser 
rehabilitats, tindran accés gratuït a 
pròtesis de resina removibles.

Es tracta d’actuacions puntuals o 
se’n farà també un seguiment des-
prés del tractament odontològic?
Per descomptat. L’acompanyament 
d ’aques t s  p acient s  s ’ i n icia  en e l 
moment del diagnòstic de la malal-
tia, però continua durant la fase de 

tractament hospitalari i, posterior-
ment, també realitzarem els controls 
pertinents. Hem de pensar que molts 
d’aquests efectes secundaris afecta-
ran els pacients de manera crònica. 
Un altre dels aspectes importants en 
aquest procés de seguiment serà la 
rehabilitació de la funció i l’estètica 
tant com sigui possible.

Personalment, considera que amb 
aquest projecte el COEC està, de fet, 
suplint unes mancances que hauria 
de proveir la sanitat pública?
Sí, al meu entendre hauria de ser el 
sistema públic de salut el que donés 
cobertura a aquests pacients amb una 
odontologia social de qualitat. Està 
més que demostrada la importància 
de la tasca de l’odontòleg generalista 
i rehabilitador en els equips multidis-
ciplinaris que planifiquen i tracten els 
pacients oncològics.

la capacitat d’ingesta. Poden arribar a 
impossibilitar-la per via oral i haver de 
recórrer a l’alimentació parenteral. Una 
altra de les conseqüències és una greu 
alteració de l’esmalt dentari amb l’apa-
rició de càries rampants incontrolables. 
Finalment, també és freqüent l’aparició 
de gingivitis severa acompanyada d’una 
ràpida pèrdua de suport ossi. 

Quins tractaments es realitzaran 
a la Clínica Odontològica Solidària 
del COEC per combatre aquests 
efectes secundaris?
Seguirem el protocol clínic que s’ha 
redactat basant-nos en el coneixe-
ment científ ic actual i  en la ines-
timable experiència d’a lguns dels 
professionals que formen l’equip de 
treball d’aquest projecte. La promoció 
de la higiene bucodental, els tracta-
ments conservadors a les dents que 
es puguin conservar, així com un pla 

 DR. VENTURA MENARDIA · ENTREVISTA
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CONSELLS · GUIA PER CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA PRIVADA DE SALUT

El mercat assegurador ofereix 
un gran ventall de productes 
de diferents modalitats que 

proporcionen assistència sanitària a 
l’assegurat. Descobreix com triar la 
millor opció en assegurances de salut.

A continuació, et facilitem una guia 
sobre els aspectes que cal tenir en 
compte a l’hora de decidir-te per una 
assegurança de salut. T’ajudarà a con-
tractar aquella que s’adapta millor a les 
teves necessitats.

COBERTURES
• Conèixer la cobertura de l’assegu-

rança (quadre mèdic, especialitats, 
proves diagnòstiques, tractaments 
mèdics, dies d’ingrés hospitalari, 
límit d’estada a la UCI/UVI, etc.)

• Quins serveis addicionals contempla 
la pòlissa.

• Quines pròtesis queden cobertes i 
amb quins límits.

• Períodes de carència,  a quines presta-
cions s’apliquen i durant quant temps.

• Quin és el capital d’assistència en 
viatge a l’estranger.

METGES I CENTRES
• Si és un producte de quadre mèdic 

(llista/relació de centres hospitalaris 
i mèdics, així com de facultatius con-
certats per la companyia) o de reem-
borsament. Si és només de quadre 
mèdic, comprovar si els metges de 
referència de l’usuari en formen part.

•  Si  l ’ent itat  d isp osa d ’u n quad re 
mèdic ampli que permeti escollir 
el  metge o centre mèdic.  I ,  en el 
cas d’una modalitat de reembor-
sament,  el  percentatge de reem-
borsament així com el límit anual 
i /o per actes.

a través d’assessors experts en matèria 
asseguradora, que faran una avaluació 
gratuïta  de les teves necessitats i t’acon-
sellaran l’opció que millor s’adapti a tu.

Com a corredoria especialitzada, Medico-
rasse ofereix un ampli ventall d’assegu-
rances amb les companyies líders i més 
ben valorades pels metges amb les quals 
hem aconseguit acords que ens permeten 
poder oferir condicions molt competitives.

Si desitges més informació, pots sol-
licitar-la sense compromís trucant al 
900 10 49 69 o mitjançant un correu 
electrònic a medicorasse@med.es. Un 
assessor especialitzat es posarà en 
contacte amb tu.

PRIMES
• Si la pòlissa és o no de copagament 

(taxa que cal abonar en cada acte 
mèdic realitzat).

• Saber si hi ha penalització en cas 
d’un ús freqüent dels serveis mèdics.

• En el moment de contractar-la, si 
s’apliquen descomptes per nombre 
de membres d’una mateixa família.

ADMISIONS I BAIXES
• Polít ica d’admissió de la compa-

nyia: exclusions per patologies i si 
fan alguna excepció en la política 
de subscripció en el cas de perso-
nes d’edat més avançada quan van 
acompanyades de altres assegurats 
de menys de 60 anys.

• Conèixer quins són els motius pels 
quals l’asseguradora pot donar de 
baixa la pòlissa. 

A Medicorasse som conscients de la 
complexitat que pot suposar contractar 
una assegurança de salut que s’adapti 
realment a les teves necessitats. És per 
això que oferim un tracte personalitzat 

Guia per contractar una 
assegurança privada de salut

 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.cat

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 mensual per assegurat de 0 a 54 anys 
per a contractacions fins el 28/02/2019. Subjecte a la normativa vigent de contractació de la companyia.

Assegurança 
de serveis 

complets  des de 
51,36 €/mes*



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...
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AFRONTAR LES INSPECCIONS DE TREBALL · CONSELLS

de la jornada, la quota de reserva de 
treballadors amb discapacitat en el 
cas d’empreses de més de 50 treballa-
dors, la discriminació laboral entre 
homes i dones, el control de becaris i 
contractes de pràctiques, el control de 
les falses cooperatives de treball asso-
ciat i la detecció de falsos autònoms, 
entre d’altres.

Com es desenvolupa?
El més habitual és que la Inspecció 
actuï mitjançant una visita presencial 
al centre de treball. També pot citar 
l’empresari o professional a les seves 
dependències. Fins i tot es podria pro-
duir una actuació que contemplés una 
visita in situ i una citació posterior a 
les oficines inspectores. En ambdós 
casos, l’inspector demanarà aportar 
la documentació que consideri. Cal 
informar que tant la falta de compa-
reixença com la no presentació de 
tota la documentació constitueix un 
acte d’obstrucció en el procediment 
inspector i, per tant, pot ser punible 
amb una sanció.

coincideixin amb aspectes que s’estan 
discutint als tribunals quan el pronun-
ciament pugui condicionar el resultat 
de l’actuació inspectora.

Com s’inicia una inspecció?
La Inspecció de Treball, al marge de 
les denúncies que pugui rebre i que, 
per tant, facin que actuï, planifica 
l’activitat i porta a terme campanyes 
cada any. També pot iniciar actuaci-
ons a través de peticions d’informes 
judicials o d’altres òrgans de l’admi-
nistració com ara l ’ INSS, la TGSS, 
SEPE o l’Autoritat Laboral. Una ter-
cera via d’inici d’actuació podria ser 
la decisió d’un inspector a actuar per 
pròpia iniciativa.

Algunes de les campanyes específi-
ques que s’han posat en marxa en els 
darrers anys han girat al voltant de 
la prevenció a les empreses de treball 
temporal o a les que en són usuàries, 
els contractes temporals sense causa, 
les contractacions a temps parcial i 
comprovació de la realització efectiva 

Les principals preguntes que pen-
sem que ens podríem fer són: 
què ens poden investigar? Com 

es pot iniciar una inspecció? Quan pot 
durar i com es desenvolupa? Com i 
quan finalitza una inspecció? 

Matèries objecte d’inspecció
La funció de la Inspecció de Treball es 
basa en la vigilància i el control de la 
normativa laboral, tant a les empreses, 
com en el cas d’empresaris i professi-
onals autònoms (persones físiques). 
Les pr incipa ls matèr ies sobre les 
quals té competència d’actuació són 
les matèries laborals, la prevenció de 
riscos laborals i aspectes relacionats 
amb a Seguretat Social. També té cura 
dels règims cooperatius i els llocs de 
treball dels estrangers.

Alguns exemples dins de l’apartat de 
matèries laborals són el control de les 
hores extres, la contractació tempo-
ral, l’impagament de cotitzacions, la 
relació laboral, l’enquadrament del 
treballador, etc. Aquest últim punt està 
sent, des de ja fa uns anys, molt con-
trolat dins de la professió. En l’apartat 
de prevenció s’avaluen els riscos, la 
formació, la vigilància de la salut, etc. 
Quan parlem de competència en segu-
retat social, ens referim a faltes d’alta, 
incompatibilitat entre prestacions a la 
Seguretat Social i d’altres per compte 
propi o aliè, increment injustificat de 
les bases de cotització per accedir a 
prestacions, etc. 

Un inspector de Treball no podrà pre-
guntar ni requerir documentació sobre 
temes que no siguin competència seva. 
Tampoc podrà tramitar qüestions com 
acomiadaments o sancions discipli-
nàries ni denúncies sobre temes que 

Afrontar les inspeccions de treball
Coneixent que la Inspecció de Treball i Seguretat Social acostuma a realitzar més d’un milió d’actuacions anuals, és important que 
tot professional de l’odontologia sàpiga com actuar davant d’una intervenció d’aquest tipus en matèria laboral. 
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Els inspectors poden presentar-se sense 
avís previ a qualsevol centre de treball 
i estan facultats per entrar lliurement 
en qualsevol moment. L’única excep-
ció que es contempla es produeix quan 
el centre de treball coincideix amb el 
domicili particular de l’empresari. Cal 
saber, però, que la comunicació de la 
presencia inspectora es podrà efectuar 
tant a l’inici de la visita com amb poste-
rioritat, si l’inspector considera que pot 
perjudicar el procediment.

La visita la pot fer un inspector, un 
subinspector o, fins i tot, un tècnic 
habilitat. Cal tenir clar que l’actuació 
tirarà endavant tant si l’empresari o 
professional es troba present al centre 
de treball com si no hi és. Per tant, és 
recomanable que la clínica dental tin-
gui preparat un protocol d’actuació en 
cas d’inspecció que permeti no agafar 
per sorpresa cap dels seus empleats.

Un exemple bàsic de protocol seria 
el següent:

La documentació que se sol·licitarà 
dependrà del tipus d’inspecció que s’iniciï 
i, per tant, si es tracta d’una inspecció per 
detecció de falsos autònoms serà una i si, 
per exemple, la qüestió està relacionada 
amb els riscos laborals, serà una altra.

Com dèiem, cal col·laborar amb la Inspec-
ció i, si és possible, ser ordenat a l’hora de 
fer entrega de la documentació. L’obstruc-
ció en el desenvolupament d’una Inspec-
ció de Treball podrà considerar-se lleu o 
molt greu i, en tots dos casos, se’ns podrà 
sancionar amb les corresponents quanties 
econòmiques per aquest concepte.

La diligència que ens entregarà l’inspec-
tor s’haurà de firmar ja que únicament 
servirà per donar fe de la recepció. Cal 
saber que aquestes diligències o Llibres 
de Visita s’hauran de guardar durant els 
cinc anys posteriors a la seva recepció.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ  
EN CAS D’INSPECCIÓ DE TREBALL
La Inspecció de Treball es pot presentar a les nostres instal·lacions sense 
cap avís previ. Per tant, en cas que això passi, s’haurà de notificar la situació 
immediatament al responsable de la clínica dental.

Si, en el moment de rebre la visita, el responsable de la clínica no es troba 
a les instal·lacions, caldrà tenir en compte els següents punts per atendre 
correctament la Inspecció:
1) L’inspector de Treball, subinspector o tècnic habilitat s’haurà d’identificar. 

Tots ells disposen d’un carnet que n’acredita el càrrec.
2) Cal col·laborar i facilitar la tasca de la Inspecció de Treball i procurar 

que no s’entorpeixi l’activitat de la clínica. És recomanable que el màxim 
responsable de la clínica en aquell moment s’encarregui d’atendre l’ins-
pector mentre la resta de personal continua treballant. 

3) L’inspector podrà realitzar una inspecció física de tot l’espai del centre de 
treball, inclòs el magatzem i/o les sales annexes. També podrà requerir poder 
parlar o sol·licitar la identificació del personal. 

4) Podrà sol·licitar documentació de l’activitat professional. Si hi hagués alguna 
informació a la qual no es tingués accés en aquell moment, es faria avinent 
el motiu i s’emplaçaria a facilitar-la amb posterioritat a la visita.

CONSELLS · AFRONTAR LES INSPECCIONS DE TREBALL
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l’activitat si l’inspector detectés que hi ha 
un risc greu i imminent, per exemple en 
una qüestió relacionada amb la seguretat. 

Es rebrà una acta d’infracció quan l’ins-
pector hagi proposat sancionar i l’auto-
ritat laboral l’executi. L’acta detallarà els 
fets comprovats directament per la Ins-
pecció. Aquesta acta es podrà recórrer 
en un termini de 15 dies hàbils des de la 
recepció. En el cas que les al·legacions 
es desestimin, encara tindrem un mes 
per presentar un recurs d’alçada i, si fos 
igualment desestimat o no fos contestat 
es un termini de tres mesos, ja només 
quedaria recórrer als tribunals. Tot ple-
gat sempre que es pugui demostrar que 
el que diu l’acta d’infracció no és cert. 

Els falsos autònoms
La detecció de la figura del fals autònom 
per part de la Inspecció està sent habitual 
en els últims anys dins de la professió. La 
pregunta general és: per què? Què ha pas-
sat? Doncs bé, antigament, les clíniques 
dentals oferien l’especialitat del dentista 
titular del negoci, que era odontologia 
general i endodòncia. Més endavant, va 
incorporar-se la ortodòncia i, en alguns 
casos, el professional es va formar men-
tre seguia treballant i, per tant, podia 
oferir l’especialitat ell mateix. Si no era el 
cas, el pacient tenia clar que havia d’anar 
a una clínica especialitzada en ortodò-
ncia. Per tant, la figura del col·laborador 
no existia com a tal. Amb el pas dels 
anys i l’evolució de la professió van anar 
apareixent altres especialitats i tècniques 
que, en la majoria de casos, s’havien de 
subcontractar. Les noves generacions de 
professionals ja sortien especialitzats. 
Això va propiciar que el professional de 
la clínica optés per contractar-ne un altre 
que cobrís aquelles tasques que no oferia. 

Des d’un punt de v ista f iscal ,  que 
aquest professiona l col·laborador 
facturés els serveis mitjançant una 
fact u ra era cor recte,  sempre que 

s’apliqués el percentatge de retenció 
vigent en aquests casos. Però, des 
d’un punt de vista laboral, si no es 
pot demostrar que aquest profes-
sional és realment un professional 
independent amb estructura pròpia 
per prestar el ser vei ,  la inspecció 
pot considerar que hi ha una relació 
laboral i, possiblement, es requereixi 
regular la situació i, paral·lelament, 
proposar una sanció a la clínica. 

Els principals paràmetres en què es 
basa un inspector per considerar que 
el col·laborador és realment un profes-
sional independent són, primer de tot, 
que demostri que factura directament 
als pacients, que compra material per 
realitzar l’activitat i que tingui un local 
on realitzi aquesta activitat. Espai que 
haurà de documentar amb un contracte 
de lloguer o de propietat. És important, 
també, que l’historial clínic referent al 
servei prestat estigui a les seves mans. 
Si no es compleixen aquests requisits, la 
inspecció difícilment acceptarà altres 
arguments per evitar una relació laboral 
i. per tant, determinarà un enquadrament 
en el règim general de la Seguretat Social.

Les inspeccions de Treball són interven-
cions que s’han de tenir molt presents en 
el dia a dia d’una clínica dental. Com en 
qualsevol qüestió administrativa, fiscal 
o comptable, cal estar ben informat i 
conèixer i aplicar la normativa en cada 
cas. Si tot està en ordre, no s’ha de patir 
a l’hora  d’afrontar aquest tipus de com-
provacions per part de l’administració.

Com i quan finalitza?
Unes set m a nes o  mesos després 
d’aquesta visita o visites, es rebrà una 
carta amb el resultat de la inspecció que 
podrà ser un requeriment de rectifica-
ció de les deficiències detectades, una 
acta d’infracció o bé una notificació on 
s’indiqui que l’actuació ha caducat.

Es rebrà un requeriment quan l’inspector 
constati un incompliment i atorgui un 
termini perquè es procedeixi a rectifi-
car-lo. També es podrà requerir i, poste-
riorment, sancionar. Un exemple seria 
requerir una rectificació en matèria de 
riscos laborals de les deficiències detecta-
des i posteriorment sancionar. En canvi, 
en matèria laboral, l’inspector podria san-
cionar directament o bé requerir perquè, 
en un termini concret, es modifiqui la 
incidència detectada. En matèria de ris-
cos laborals, també es podria paralitzar 

 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
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7 de febrer, de 9:00 a 19:00h, COEC (Barcelona)

Seminari lideratge d’equips sanitaris eficaços 
i saludables

8 i 9 de febrer
Divendres 8 de febrer, de 15:00 a 21:30h, COEC (Barcelona)
Dissabte 9 de febrer, de 10:00 a 13:00h, Monestir de Montsió 
(Esplugues de Llobregat)

Jornada conjunta santa apol·lònia: "controvèrsies 
actuals en odontologia"

 

8 i 9 de febrer, de 9:00 a 19:00h, COEC (Barcelona)

Curs àcid hialurònic: maneig 
odontològic,quirúrgic, periodontal i facial

 

28 febrer, 1 i 2 de març, COEC (Barcelona)

Barcelona Orthodontic Meeting 2019

14 de març, de 17:00 a 19:00h, COEC (Barcelona)

Curs Punció Venosa

15 i 16 de març, COEC (Barcelona)
Divendres 15 de març, de 9:00 a 20:30h
Dissabte 16 de març, de 9:00 a 14:00h

PROTOCOLS CLÍNICS-CIENTÍFICS PELS 1.000 
PRIMERS DIES DE VIDA DEL BEBÈ

 

22 de març, de 16:00 a 20:00h

El concepte zaga per a implants zigomàtics 
mínimament invasius. El rol del zaga center

AGENDA

AGENDA

http://www.coec.cat/ca/agenda-coec

COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 18454



Consultoría tecnológica para clínica dental 

www.bmggrup.com
Le sorprenderán nuestras Promociones

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

Pamplona 92-94, 3º 3ª A  08018 Barcelona
Tel. 933 569 569  info@bmggrup.com

STERN WEBER

MELAG
NSK
DURR



Adhesivo Universal

El nuevo Adhesivo Universal Proclinic Expert 
es apto para todas las técnicas de adhesión 
y preparaciones cavitarias, con una excelente 
fuerza adhesiva en esmalte y dentina y una alta 
resistencia al cizallamiento.
Más información: 900 39 39 39 - www.proclinic.es

NUEVO


