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EDITORIAL · TORNEM A LA FEINA SACSEJANT CONSCIÈNCIES

Desprès d’anys de formació universitària, postgraus, 

màsters... adquirim un conjunt de coneixements que 

apliquem diàriament en l’exercici de la nostra pro-

fessió. Malgrat tenir els conceptes molts clars d’on i com hem 

de procedir en cada situació, de vegades oblidem quins són 

els requisits sanitaris, instrumentals i legals necessaris per 

portar a terme la nostra activitat. Equips radiològics, consen-

timents, la figura de responsable sanitari, la gestió de residus  

engloben un llistat d’elements imprescindibles perquè una 

clínica dental estigui inscrita al registre del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya. Ja saps el que et fas si la 

teva clínica no està donada d’alta o la consulta on col·labores 

no compleix la normativa vigent? En aquest número podeu 

trobar tota la informació necessària d’aquest àmbit en els 

articles de Rubén Aznar. 

Recentment, s’ha distingit la Dra. Anna Hospital amb la Creu 

de Sant Jordi, en reconeixement a les seves importants apor-

tacions en medicina forense i, particularment, en l’odontologia 

forense, de la qual és un referent. SomCOEC l’ha pogut entre-

vistar i descobrir alguns aspectes de la seva professió, així 

com anècdotes personals o com són d’importants els odonto-

grames o la història clínica que confeccionem de cada pacient.

Si  per la població en genera l  a na r a l  dent ista no és 

motiu d’alegria, aquest estiu hem intentat que ho sigui a 

ritme de rumba amb una campanya original i divertida: 

“Ves al dentista un cop l ’any ”.  Amb l’enorme impacte 

que ha t ingut a les xarxes socials ,  la cançó de Manu 

Guix interpretada al costat d’Ada Parel lada, Elisenda 

Camps i Paula Alòs podem afirmar que el missatge ha 

estat molt ben rebut i  va lorat .  Tot plegat ha suposat 

una injecció d’autoest ima per a ls professionals i  un 

apropament a la ciutadania.

L’article científic d’aquest número es presenta a propò-

sit d’un cas clínic: l’osteonecrosi de maxil·lar. En podem 

repassar la classificació, subdivisions, prevenció i trac-

tament mitjançant l’ampli estudi realitzat pels doctors 

Marqués-Granate, Arranz, Marí i López.

Com actuar davant d’una crisi hipertensiva, el paper 

de la formació continuada o la decisió del Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea de limitar la publicitat de 

les clíniques dental, entre altres, completen els contin-

guts d’aquesta edició. Desprès de les vacances, tornem 

amb energia.

Tornem a la feina sacsejant consciències
Volvemos al trabajo sacudiendo conciencias
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VOLVEMOS AL TRABAJO SACUDIENDO CONCIENCIAS · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

Después de años de formación universitaria, postgrados, 

masters... adquirimos un conjunto de conocimientos 

que aplicamos diariamente en el ejercicio de nuestra 

profesión. A pesar de tener muy claros los conceptos de dónde 

y cómo debemos proceder en cada situación, a veces olvidamos 

cuales son los requisitos sanitarios, instrumentales y lega-

les necesarios para llevar a cabo nuestra actividad. Equipos 

radiológicos, consentimientos, la figura de responsable sani-

tario, la gestión de residuos engloban un listado de elementos 

imprescindibles para que una clínica dental esté inscrita en el 

Registro del Departament de Salut de la Generalitat de Catalu-

nya. ¿Ya sabes lo que haces si tu clínica no está dada de alta o la 

consulta donde colaboras no cumple con la normativa vigente? 

En este número encontrarás toda la información necesaria 

referida a este ámbito en los artículos de Rubén Aznar. 

Recientemente, se ha distinguido a la Dra. Anna Hospital con la 

Creu de Sant Jordi, en reconocimiento a sus importantes apor-

taciones en medicina forense y, particularmente, en odontología 

forense, de la cual es un referente. SomCOEC ha podido entrevis-

tarle y descubrir algunos aspectos de su profesión, así como anéc-

dotas personales o como son de importantes los odontogramas o 

las historias clínicas que confeccionamos de cada paciente.

Si para la población en general acudir al dentista no 

es motivo de alegría, este verano hemos intentado que 

lo sea a r itmo de rumba con una campaña original y 

divertida: “Ves al dentista un cop l’any” (Ve al dentista 

una vez al año). Con el enorme impacto que ha tenido 

en las redes sociales, la canción de Manu Guix inter-

pretada junto a Ada Parellada, Elisenda Camps y Paula 

Alòs podemos afirmar que el mensaje ha sido muy bien 

recibido y valorado. Todo ello ha supuesto una inyección 

de autoestima para los profesionales y un acercamiento 

a la ciudadanía.

El artículo científico de este número se presenta a propósito 

de un caso clínico: la osteonecrosis de maxilar. Podremos 

repasar su classificación, subdivisiones, prevención y trata-

miento mediante el amplio estudio realizado por los doctores 

Marqués-Granate, Arranz, Marí y López.

Cómo actuar ante una crisis hipertensiva, el papel de la 

formación continuada o la decisión del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de limitar la publicidad de las clínicas 

dentales, entre otros, completan los contenidos de esta 

edición. Después de vacaciones, volvemos con energía.
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TEMA DE PORTADA · JA SAPS EL QUE FAS?

En virtut de l’article 1.3 de l’Ordre de 
21 de juliol de 1994, “per la qual es 
crea el Registre de clíniques dentals 

i es regula el procediment i els requisits 
que han de complir les clíniques dentals”, 
la inscripció de les clíniques o consultoris 
dentals és “obligatòria i prèvia al comença-
ment de la seva activitat”. Alhora, i d’acord 
amb l’article 11 del mateix articulat, l’in-
compliment d’aquesta obligació, així com la 
resta d’obligacions que s’hi estableixen, “té 
la consideració d’infracció” i serà sancionat 
d’acord amb el que disposa la Llei 14/1986, 
de 25 d’abril, General de Sanitat. 

Aquesta tasca no suposa l’alterament 
o la cessió de la titularitat de les com-
petències de la Generalitat ni dels 
elements substantius de l’exercici. 
La responsabilitat en matèria de salut 
rau en el Departament, de la mateixa 
manera que és competent a l’hora de 
dictar els actes i resolucions relatius 
a la inscripció de les clíniques den-
tals al registre. Els expedients s’in-
coaran d’acord amb la data d’entrada 
de la sol·licitud i la seva tramitació 
seguirà l’ordre d’incoació.

La inscripció al registre del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya es 
pot tramitar mitjançant l’entrega al Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya de la documentació que 
acredita que el consultori dental com-
pleix els requisits mínims que estableix 
la normativa. Segons el conveni signat el 
8 de maig de 2001 amb el Departament de 
la Generalitat de Catalunya, competent en 
matèria de salut, el COEC té encomanada 
la recepció de les sol·licituds d’inscripció 
i la verificació des requisits que estableix 
l’Ordre de 21 de juliol de 1994.

Ja saps el que fas?
És imprescindible inscriure’s al Registre de clíniques dentals del Departament de Salut. El procediment s’ha d’iniciar abans que 
l’activitat odontològica en una nova consulta, en cas de trasllat o si hi ha un canvi en la propietat.
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Fotocòpia del DNI del sol·licitant

Fotocòpia del contracte d’arrendament o de l’escriptura de propietat del local

Si el propietari de la clínica dental és una societat, cal adjuntar-ne la fotocòpia de l’escriptura,  
així com de la targeta d’identificació fiscal (CIF). 

Plànol de situació i planta de la clínica dental signat per un tècnic acreditat i col·legiat en un  
col·legi professional (Caldrà lliurar documents originals o còpies compulsades)
El plànol i la han de de permetre localitzar, identificar i descriure l’àrea destinada a recepció, la sala d’espera de pacients, la sala o sales 
de consulta i l’àrea de serveis, tal com s’assenyala a l’article 6 c) de la normativa esmentada.

Documentació de cadascun dels professionals: 
a) Fotocòpia dels títols acadèmics.
b) Fotocòpia del DNI.
c) Certificat de col·legiació actualitzat.
d) Compromís d’actuació professional.
El certificat de col·legiació es pot sol·licitar a l’adreça electrònica coec@
coec.cat i té una validesa de tres mesos des de la data d’expedició. 

El compromís d’actuació professional és un document signat per 
la clínica i el dentista en el qual queda palès que el professional 
hi exerceix. Caldrà distingir, però, entre el responsable sanitari i 
la resta d’odontòlegs. Així, en el compromís signat per la clínica 
i el responsable sanitari quedarà clara la responsabilitat d’aquest 
últim. Les funcions del responsable sanitari van quedar recollides 
en el número 179 (p. 18-23) d’aquesta revista. 

Gestió dels residus sanitaris
A partir de la presentació de:
a) L’alta com a productor de residus.
b) La fitxa d’acceptació.
c) El contracte amb l’empresa transportista.
d) El full matriu del Llibre Vermell de recollida de residus. 

La inscripció d’una consulta dental al Registre de Clíniques del 
Departament de Salut fa que sigui obligatòria la contractació 
d’una empresa de transport dels residus sanitaris generats des 
de la clínica fins a una planta que els tracti adequadament. L’em-
presa proporcionarà a la clínica dental els documents que s’hau-
ran d’incorporar fotocopiats a l’expedient.

Segons l’article 5.4 de l’Ordre de 21 de juliol de 1994, “s’adequarà la 
gestió dels residus sanitaris generats per l’activitat de la clínica 
o consultori dental a les previsions del Decret 300/1992, de 24 de 
novembre, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris (DOGC 
núm. 1688, de 30.12.1992), i disposicions concordants”.

El representant de la clínica dental ha de tramitar l’alta com a pro-
ductor de residus o declaració de productor de residus mitjançant 
la qual declara que té coneixement del contingut de la legislació 
vigent en matèria de residus sanitaris i demana que el centre si-
gui donat d’alta en el Registre de productors de residus sanitaris a 
la Junta de Residus.

Paral·lelament, la clínica i el centre tractador escollit han d’em-
plenar la fitxa d’acceptació de residus sanitaris en la qual es re-
flecteix l’acord entre el productor o el posseïdor d’un determinat 
tipus de residu i l’empresa que l’ha de tractar. La responsabilitat de 
la formalització d’aquest document és compartida entre tots dos 
sota la supervisió de la Junta de Residus. 

Finalment, les clíniques dentals han d’omplir i tenir actualitzat el 
Llibre Vermell de registre de control dels residus sanitaris. Recull 
la informació referent a la data de cessió, el volum de residus ge-
nerats (grup III i citotòxics), el número de fitxa d’acceptació, el full 
de seguiment i la signatura del responsable de la clínica dental. 

Instància de sol·licitud formalitzada
Hi ha de constar:
a) Una relació de l’equipament i els béns d’equip i activitat.
b) Una relació de la plantilla que prestarà els serveis amb menció explícita del responsable sanitari.
Podeu trobar un model d’aquesta instància al web del COEC. El sol·licitant, que serà qui l’empleni, ostentarà la titularitat de la clínica 
dental, la ubicació de la qual també figurarà al document. 
La relació del punt a) haurà de comprendre l’equipament mínim establert en l’article 4 de l’Ordre de 21 de juliol de 1994: butaques odon-
tològiques reclinables, llums d’intensitat suficient, aparells d’aspiració d’alta velocitat amb embut escopidor o escopidores amb aigua 
corrent de neteja automàtica, material de turbina o torn odontològic, aparells de raigs X, entre d’altres. 
Quant a la relació de la plantilla, i d’acord amb la mateixa normativa, ha de quedar ben clar qui és el responsable sanitari, així com el 
nom de la resta d’odontòlegs que treballin a la clínica. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL REGISTRE
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Gestió i tractament de la informació dels pacients:
a) Model d’història clínica que utilitzi la clínica dental.
b) Models dels consentiments informats. 
c) Declaració certificant de l’existència d’un registre de pacients atesos.
d) Farmaciola.
e) Protocol d’esterilització i nom de la persona responsable.

Els documents que pot incloure la història clínica són, entre d’al-
tres, els informes d’alta, els consentiments informats, els infor-
mes d’exploracions complementàries, l’odontograma, el perio-
dontograma, els models d’estudi, les radiografies, les etiquetes 
d’implants, les anàlisis de sang, les anotacions relatives a les 
prestacions professionals donades amb la data corresponent, les 
especificacions o les fotografies. 

Les històries clíniques s’hauran d’emmagatzemar en llocs no ac-
cessibles, on es garanteixi la seguretat, la correcta conservació i 
la recuperació de la informació quan sigui necessari.

La història clínica d’un pacient s’ha de conservar cinc anys des de la 
data de cada procés assistencial, tal com disposa l’article 12.6 de la 
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concer-
nent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. Tot 
i això, la documentació relativa als consentiments informats, infor-
mes d’alta, informes quirúrgics i registre de part, i les dades relatives 
a l’anestèsia s’han de conservar quinze anys des de la data de cada 
procés assistencial, d’acord amb l’article 12.4 de la Llei 21/2000. 

Quant als consentiments informats, s’han d’entregar només els 
models dels tractaments que es realitzaran a la clínica dental un 
cop estigui autoritzada. Hem d’entendre el consentiment infor-
mat com un procés a través del qual l’odontòleg comunica i infor-
ma al pacient sobre el tractament odontològic que rebrà, així com 

els riscos, beneficis i alternatives que el pacient, de manera lliure, 
voluntària i conscient podrà acceptar o rebutjar. 

La “declaració certificant l’existència d’un registre de pacients 
atesos” és un document signat pel propietari en el qual manifesta 
que el centre disposa d’un registre de pacients que atendrà un cop 
la clínica estigui autoritzada. Cada pacient disposarà d’una histò-
ria clínica que identificarà els professionals que l’hagin atès, tal 
com assenyala l’article 5.5 de l’Ordre de 21 de juliol de 1994.

Per altra banda, i d’acord amb la normativa, la clínica dental haurà 
de disposar de la medicació necessària per atendre les urgències 
cardiorespiratòries que es puguin presentar. El COEC recomana 
que les clíniques dentals disposin, com a mínim, d’adrenalina, 
atropina, nitroglicerina, nifedipina, metilprednisolona, dexclor-
feniramina, salbutamol, àcid tranexàmic, diazepam, nidazolam i 
dexketoprofèn. 

En relació amb el protocol d’esterilització, l’article 5.3 de l’Ordre 
de 21 de juliol de 1994 indica que “es garantirà l’esterilització dels 
materials i equipaments utilitzats a la consulta i es disposarà de 
protocols escrits i actualitzats que especifiquin el procés d’esteri-
lització”. El Col·legi recomana que les clíniques dentals segueixin 
el protocol indicat pels Drs. Joaquín Porta Jorba i Cristina Porta 
Ferrer que es pot consultar al web de la entitat. 

En aquest sentit, és imprescindible que les clíniques dentals dispo-
sin d’un protocol escrit on s’especifiqui com es desenvolupa l’este-
rilització de l’instrumental contaminat, de les xeringues multiús, 
de les turbines, dels contraangles i de les peces de mà. En aquest 
protocol, a més, és important que hi consti com cal portar a terme la 
desinfecció de la superfície de l’àrea operativa, quines són les tèc-
niques de barrera i quins controls d’esterilització es duen a terme.

Sistema de protecció de radiacions:
a) Fotocòpia de la instància de legalització dels equips de raigs X.
b) Fotocòpia del contracte i supervisió del dosímetre.
c) Fotocòpia de les llicències del director/supervisor i dels opera-

dors acreditats per manipular  instal·lacions radiològiques pel 
Consell de Seguretat Nuclear.

d) Elaboració i presentació del Programa de garantia i qualitat i 
Manual de Procediments.

Per a l’obertura d’una clínica dental, cal comptar com a mínim 
d’un equip de raigs X, intraoral o ortopantomògraf. D’acord amb 
l’article 4.3 de l’Ordre de 21 de juliol de 1994, la instal·lació d’aquest 
aparell “ha de complir les normes vigents en aquesta matèria”. Per 
aquest motiu, és imprescindible posar-se en contacte amb una 
unitat tècnica de protecció radiològica (UTPR) autoritzada pel 
Consell de Seguretat Nuclear, la qual, entre d’altres funcions, tra-
mitarà la instancia de legalització de la instal·lació. Aquest tràmit 
permetrà inscriure la instal·lació al Registre d’instal·lacions de 
raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic de l’Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE), conjuntament amb la descripció del projecte i 
dels plànols de les sales i el certificat de conformitat dels equips. 

Paral·lelament, les UTPR revisaran els equips de raigs X de la clí-
nica dental un cop a l’any, tramitaran els aspectes relacionats amb 
el dosímetre personal o d’àrea i podran donar suport a la clínica 
dental en l’elaboració del Programa de Garantia i Qualitat de la ins-
tal·lació de radiodiagnòstic que inclourà entre altres qüestions:

• Aspectes de justificació i optimització de les exploracions radiològiques.
• Mesures de control de qualitat: de l’equipament radiològic, dels receptors 

d’imatge, del sistema de registre de dades, dels sistemes de processa-
ment, dels sistemes de visualització d’imatges i dels equips a mida. 

• Procediments per a l’avaluació, amb una periodicitat mínima anual, 
dels indicadors de dosis en pacients en les pràctiques més freqüents. 

• La taxa de refús o repetició d’imatges.
• Una descripció dels recursos humans.
• Un inventari de responsabilitats i obligacions de les persones 

que treballen en una unitat o amb equips adscrits a aquesta, es-
pecificant-ne el nivell de responsabilitat i autoritat.

El funcionament d’una instal·lació de raigs X  en una clínica dental 
ha de ser dirigida per un dentista en possessió del títol de director 
o supervisor de raigs X, que l’acredita per dirigir instal·lacions de 
radiodiagnòstic dental. Aquest títol s’obté a través d’un curs que 
ha d’estar homologat pel Consell de Seguretat Nuclear. El COEC 
ofereix, periòdicament, als col·legiats cursos per obtenir-lo. Els di-
rectors de la instal·lació de raigs X posseeixen coneixements ade-
quats sobre el disseny i l’ús dels equips; el risc radiològic associat; 
les mesures de seguretat i la protecció radiològica que cal adoptar. 
No obstant això, la manipulació dels equips de raigs X també la 
poden portar a terme operadors capacitats Aquests operadors han 
de disposar del títol d’operador de raigs X per fer ús dels equips 
sota la supervisió d’un dentista. L’Associació d’Higienistes i Au-
xiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) ofereix periòdicament 
cursos per obtenir aquesta titulació. 

Full oficial de queixa, reclamació, denúncia.
Aquests fulls es poden trobar al web del COEC i s’han de tenir a la clínica dental per triplicat (un exemplar per a la clínica, un altre per 
al pacient i un tercer per a l’organisme habilitat).
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• Els noms dels directors i operadors 
de raigs X indicats en l’expedient 
coincideixin amb els que consten 
a l’acta.

• La clínica dental disposi d’un protocol 
d’esterilització escrit que utilitzarà.

• La medicació necessària per atendre 
les urgències càrdiorespiratòries 
que es puguin presentar no estigui 
caducada.

• Hi hagi instal·lat un equip de reani-
mació.

Posteriorment, els inspectors remetran 
al COEC l’acta d’inspecció. 

Autorització de la clínica dental
Si a l’acta d’inspecció no s’han obser-
vat deficiències, el COEC remet un 
informe favorable al Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, el 
qual, posteriorment, autoritza, si escau, 
l’obertura de la clínica dental. 

En el  cas que a l ’acta d’ inspecció 
s ’o b ser v i n  def ic iè ncies ,  e l  C OEC 
requerirà a la clínica que les esmeni 
en un termini de quinze dies. En cas 
contrari, remetrà un informe negatiu 
al Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya.
 
Un cop reben l’autorització, les clíni-
ques dentals ja poden exercir l’activitat 
odontològica.

Trasllats
Quan una clínica dental canvia d’ubi-
cació, encara que el canvi es produeixi 
dins del mateix edifici, s’ha de procedir 
a tramitar el corresponent expedient 
de trasllat. Aquest trasllat requereix 
l ’autor ització del Depar tament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 
La clínica no podrà exercir l’activitat 
a la nova ubicació fins que no tingui 
l’autorització corresponent.

INSPECCIÓ DE LA CLÍNICA DENTAL
Un cop s’ha fet entrega de tots els docu-
ments, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya procedeix a 
fer una inspecció del consultori dental, 
on tindrà en compte que:
•  L’odontòleg responsable sanitari 

coincideixi amb el que s’indica a 
l’expedient.

• A l’entrada del local hi hagi un rètol 
amb la denominació de “clínica den-
tal” o “consultori dental” i el nom i 
cognoms del responsable sanitari.

• La clínica disposi d’un cartell on consti 
que hi ha fulls de reclamació a dispo-
sició dels pacients, així com rètols que 
indiquin que es prohibeix fumar i s’alerti 
del perill dels raigs X per a gestants. 

• El futur fitxer de pacients està inscrit 
a l’Agència de Protecció de Dades.

• La clínica dental disposi de tota la 
documentació relativa als residus 
sanitaris i d’instal·lació de raigs X. 

JA SAPS EL QUE FAS? · TEMA DE PORTADA
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TEMA DE PORTADA · JA SAPS EL QUE FAS?

Per tramitar aquesta autorització al 
Registre de clíniques i consultoris dentals 
del Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya, cal entregar al COEC 
els mateixos deu documents esmentats 
(exceptuant la instància de sol·licitud que 
serà la del trasllat), els quals indicaran 
que el consultori dental compleix els 
requisits mínims que estableix l’Ordre 
de 21 de juliol de 1994 i la resta de nor-
mativa vigent. Un cop presentada aquesta 
documentació, el Col·legi procedirà a fer 
la inspecció corresponent, on es tindran 
en compte els mateixos aspectes neces-
saris per sol·licitar l’alta. 

Si a l’acta d’inspecció no s’han observat 
deficiències, el COEC remet un informe 
favorable al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, el qual, 
posteriorment, autoritza el trasllat, 
Per contra, si a l’acta d’inspecció s’ob-
serven deficiències, el COEC segueix el 
mateix procediment que en el tràmit 
d’un expedient d’alta de clínica dental. 

Canvi de titularitat
Per gestionar l’expedient de canvi de 
titularitat al Registre de clíniques i 
consultoris dentals del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya cal 
lliurar al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya els deu docu-
ments esmentats, exceptuant la instàn-
cia de sol·licitud, que serà la de canvi 
de titularitat, i els plànols. L’entrega 
d’aquests documents acreditaran que el 
consultori dental compleix els requisits 
mínims que la normativa vigent. 

A més, també cal aportar la fotocòpia 
del contracte de canvi de titularitat i la 
fotocòpia del DNI de l’anterior titular. 
En el cas que l’anterior titular sigui 
persona jurídica, s’haurà d’aportar la 
fotocòpia de l’escriptura de constitució.

Un cop presentada la documentació, 
el COEC també fa una inspecció, on 

històries clíniques dels pacients, 
les quals hauran de ser conserva-
des com a m í ni m cinc a nys des 
de la data de cada procés assis-
tencial ,  exceptuant la documen-
tació relat iva a ls consentiments 
informats, informes d’alta , infor-
mes quirúrgics i registre de part , 
i  les dades relatives a l ’anestèsia 
que s’hauran de conservar quinze 
anys des de la data de cada procés 
assistencial.

4. Clausura de la instal·lació de raigs X
Per clausurar la instal·lació de raigs 
X hi ha dues opcions:
a) Desmuntar el buc dels diferents 

equips de la instal·lació i enviar-lo 
a una empresa que en certifiqui 
la destrucció. Aquesta empresa, 
previ pagament, realitza el cer-
tificat conforme l’equip ha estat 
retirat i es destruirà. 

es tenen en compte els  matei xos 
aspectes necessaris per sol·l icitar 
l’alta i el trasllat de clínica dental, 
Una acta que també remet al Depar-
tament de Salut de la Generalitat de 
Cata lu nya que,  si  escau,  atorgarà 
l’autorització corresponent.   

Baixa de clínica dental
Quan un propietari decideixi clausurar 
una clínica dental i no efectuar cap tras-
pàs cal que notifiqui la baixa al Col·legi 
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya. Per fer-ho, haurà d’aportar:

1. Instància de sol·licitud formalitzada 
(Es troba al web del COEC).

2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

3. Destinació de les històries clíniques
La clínica dental haurà d’exposar 
on quedaran emmagatzemades les 
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JA SAPS EL QUE FAS? · TEMA DE PORTADA

b) Trucar a una empesa de venda i 
assistència tècnica autoritzada 
(EVAT) perquè desmunti el buc i 
l’enviï a una empresa per certi-
ficar que l’equip ha estat retirat. 

Posteriorment, el certificat de destrucció 
dels equips de raigs X s’ha de remetre a 
l’UTPR perquè clausuri la instal·lació i 
entregui a les clíniques dentals la ins-
tància de clausura corresponent. 

Un cop el COEC rep aquests documents, 
els envia amb un informe favorable al 
Departament de Salut, que resol sobre 
la clausura de la clínica dental.

LEGISLACIÓ APLICABLE
· Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
· Ordre de 21 de juliol de 1994, pel qual es crea el Registre de Clíniques 

Dentals i es regula el procediment i els requisits que han de complir les 
clíniques dentals per inscriure-s’hi. 

· Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
· Decret 27/1999, de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris.
· Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràc-

ter Personal. 
· Llei 21/2000, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autono-

mia del pacient, i la documentació clínica. 
· Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre instal·lació i utilització d’aparells de raigs X amb finalitats de 
diagnòstic mèdic. 

· Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, 
de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i regu-
ladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac.

· Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de 
queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

· Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
· Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.RUBÉN AZNAR

Advocat. Assessoria jurídica del COEC
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TRIBUNA · ÉTICA PERICIAL

SANTIAGO PASQUÍN COMALRENA DE SOBREGRAU
Col·legiat núm. 2.100

Cuando hace más de veinte 
años me ofrecieron la posibi-
lidad de ser perito, la primera 

pregunta que se me planteó fue de 
carácter moral: ¿Quién era yo para 
valorar el trabajo realizado por un 
compañero? No existe respuesta. La 
realidad es que es una labor difícil 
y requiere de una integridad moral 
muy sólida. En un intento de encon-
trar respuesta, trasladé la pregunta a 
mis compañeros de facultad. La res-
puesta de algunos de ellos, que no re-
solvía la pregunta, fue la de preferir 
que fuera yo la persona que pudiera 
valorar su trabajo y no una tercera 
persona a la que no conocieran.

En esos tiempos, la labor era bastante 
fácil. Estudiabas la documentación, 
las pruebas gráficas, visitabas el paci-
ente y, finalmente, dabas una opinión 
profesional sobre lo que había ocurri-
do. La compañía de seguros, Mapfre 
en ese momento, respetaba estricta-
mente mi opinión y, en el caso de que 
se hubiera producido algún tipo de 
daño, asumía estrictamente mis reco-
mendaciones en cuanto a la repara-
ción. Si el conflicto se judicializaba, 

la elaboración del informe debía 
ser más exhaustiva, argumentando 
claramente el porqué de las conclu-
siones. Posteriormente, solías acudir 
al juzgado y, delante de un secreta-
rio, contestabas a unas preguntas 
propuestas por las partes que debían 
resolver las posibles dudas y contro-
versias del caso.

En el año 2000, ocurrió una gran 
transformación de la Ley de Enjuici-
amiento Civil que implicó, según mi 
opinión, una americanización de nu-
estra justicia. Los juicios civiles eran 
orales, públicos y grabados. El perito 
debía subir al estrado y defender su 
opinión contestando a las preguntas 
de las partes. Estas preguntas, rea-
lizadas en caliente, sin tiempo para 
pensar, muchas veces eran trampas 
lanzadas por los letrados para demos-
trar contradicciones y dudas que des-
montaban las conclusiones de tu in-
forme. Con ello, el nuevo perito tenía 
que tener una mente rápida y haberse 
preparado muy bien el caso. Se trata-
ba de un examen oral en toda regla 
donde, a menudo, parecías el acusado 
en lugar del asesor.

A partir de ese momento, empezaron 
a surgir una serie de compañeros con 
grandes habilidades en la oratoria, 
pero, en mi opinión, pocos conocimi-
entos en odontología. Las habilidades 
habían cambiado, el campo de juego 
era diferente y los resultados implica-
ban, en muchos casos, grandes sumas 
de dinero. Creo que, con ello, hemos en-
trado en un juego que no nos concier-
ne ni tampoco nos beneficia. No somos 
letrados y, aunque cobramos por nues-
tros informes, no obtenemos benefi-
cios de los resultados de los mismos. 
Es por ello que debemos centrarnos en 
la ciencia, conocerla profundamente y 
evitar confundir a las partes en aras de 
obtener un resultado judicial que bene-
ficie a la parte que nos ha contratado.

La labor pericial es algo hermoso, 
muy enriquecedor, nos permite estu-
diar temas diferentes que, en muchas 
ocasiones, no hemos vivido en nues-
tra actividad clínica. De los proble-
mas se aprende más que de los éxi-
tos, todos lo sabemos. Este debe ser 
nuestro beneficio. No vendamos nu-
estras convicciones. Al final, los úni-
cos perjudicados seremos nosotros.

Ética pericial
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Per la seva amplia i dilatada trajectòria tots 
identifiquem la Dra. Hospital, però, com va 
iniciar-se en el camp legal i forense?
En acabar Medicina, vaig començar 
a treballar en una plaça interina de 
forense als jutjats de Sant Feliu de 
Guíxols i Blanes. Però l’interès per la 
medicina forense va començar abans, 
quan feia tercer de medicina. Aquell 
estiu vaig tenir oportunitat de conèi-
xer-la i entrar-hi a fons. És una espe-
cialitat que quan estudies medicina no 
sol ser una opció que s’esculli al prin-
cipi de la carrera. Sobretot anys enrere. 
Actualment, les sèries televisives com 
“CSI” l’han posat més de moda, però 
abans no era així. Tot i que és una es-
pecialitat a la qual d’entrada no faries 
massa cas i és molt desconeguda, quan 
hi entres i vius el dia a dia, t’atrapa i 
t’apassiona. Ja no pots sortir-ne. En-
tres al món de la investigació.

apareguda o la víctima d’un sinistre 
(incendi, accident, atemptat...) Alhora, 
també es treballa en el camp de l’es-
timació del dany odontoestomatolò-
gic. En aquest cas, les aportacions de 
l’odontologia són importants, en casos 
de valoració de seqüeles en accidents 
de transit, agressions, casos de vio-
lència de gènere, maltractaments in-
fantils, mala praxi odontològica, etc. 
Aquesta ciència cada vegada té un 
contingut més extens i, per tant, les 
aportacions dels coneixements odon-
tològics poden ser molt àmplies.

Quin lligam té l’odontologia amb les ci-
ències forenses?
Està molt relacionada amb les ciències 
forenses i pot fer-hi aportacions molt im-
portants tant des del punt de vista legal 
com forense. L’odontologia juga un paper 
clau en la identificació humana i la foren-

L’odontologia forense és encara una de 
les especialitats més desconegudes de 
la nostra professió. Què va portar-la a 
dedicar-s‘hi?
M’hi ha portat el fet de ser odontòloga 
i forense i adonar-me que des d’una 
especialitat es poden fer importants 
aportacions a l’altre. Compagino odon-
tologia i medicina forense i estic con-
tenta perquè crec que són totalment 
compatibles. L’odontologia forense és 
una de les especialitats més descone-
gudes on apliques els coneixements 
en un camp no assistencial, sinó en la 
resolució d’un problema jurídic. Hi ha 
qüestions plantejades pel dret civil, el 
penal, el laboral, del contenciós admi-
nistratiu... La intervenció pot ser molt 
diversa, per exemple la resolució d’un 
crim esbrinant la identitat de l’autor 
d’una mossegada i fent-ne un estudi. 
També identificar una persona des-

ENTREVISTA · ANNA HOSPITAL

El Govern ha concedit, enguany, la Creu de Sant Jordi a la 
doctora Anna Hospital. És un dels màxims reconeixements 
que pot rebre una persona per part de la Generalitat de 
Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat 
de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels 
seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. 
En el cas de la Dra. Hospital, la concessió del guardó es 
concreta en “les importants realitzacions en la medicina 
forense i, particularment, en el camp de l’odontologia 
forense, en el qual és una referència. Ha estat enviada en 
missió especial en casos de grans catàstrofes per ajudar a 
identificar víctimes, tasca que ha dut a terme combinant 
el rigor tècnic amb la qualitat humana”.  

“L’odontologia té molt a veure amb les ciències forenses 
i pot aportar-hi moltes coses, tant des del punt de vista 
legal com d’identificació de víctimes”
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La història clínica i l’odontograma que 
realitzem de forma quotidiana a les 
nostres consultes pot ajudar a identifi-
car un individu?
En efecte, és fonamental i imprescindible 
per poder identificar un individu. És es-
sencial que la història clínica sigui com-
pleta, objectiva i fiable. La col·laboració 
dels odontòlegs és bàsica en totes i cadas-
cuna de les identificacions. Rere de cada 
identificació, hi ha un odontòleg o esto-
matòleg clínic que ha col·laborat aportant 
dades de la fitxa dental, radiografies, etc. 
La identificació és possible comparant 
les dades ante mortem i les compilades 
post mortem. Per tant, el paper del dentis-
ta de la víctima és clau en la identifica-
ció odontològica. És un treball en equip. 
Quan hi ha una catàstrofe, és important 
que hi hagi odontòlegs que formin part 
tant de l’equip de recollida de dades ante 
mortem com post mortem. També és molt 
rellevant la tasca de control de qualitat i 
l’acarament de dades per arribar a con-
clusions positives o negatives d’identitat. 

A nivell assistencial, quan fem una vi-
sita odontològica, segur que mai pen-
sem que el que posem a la fitxa dental 
un dia pot servir per identificar el nos-
tre pacient. Però pot passar i és impor-
tant que puguem aportar tantes dades 
com sigui possibles. Avui en dia, dis-
posar de la fitxa dental d’un individu 
és com tenir el seu DNI. 

Ha estat present en grans catàstrofes 
de diferents països, quina recorda amb 
més intensitat? 
He tingut l’oportunitat professional de 
participar en els equips preparats per 
l’Institut de Medicina Legal i Ciènci-
es Forenses de Catalunya en els fets 
del Tsunami a Tailàndia (desembre de 
2004); en els atemptats terroristes de 
Madrid (11 de març de 2005); per re-
queriment del professor Nachman del 
Servei de Patologia Forense de Tel Aviv, 
en un atemptat terrorista el 2005; en 
l’accident ferroviari de Castelldefels (23 
de juny de 2010); en l’accident aeri del 
vol 9525 de Germanwings als Alps fran-
cesos (24 de març de 2015); en l’accident 
de trànsit de Freginals (20 de març de 
2016) així com en altres casos aïllats 
com l’incendi amb quatre víctimes al 
Vendrell, l’accident d’helicòpter amb 
quatre víctimes carbonitzades a Tara-
llola (2002) i i l’accident de trànsit amb 
sis víctimes a Figueres (2016). 

Cadascun dels sinistres m’ha impres-
sionat i, en moltes ocasions, la realitat 
ha superat la ficció. Em costa contestar 
aquesta pregunta perquè tots m’han 
afectat i la medicina forense sembla 
freda i es pot pensar que t’hi acostu-
mes. Però no, tot al contrari, és una 
medicina molt humana i et fa meditar i 
valorar més la vida i adonar-te del fàcil 
que resulta morir... Cada dia vius amb 
la mort molt a prop. Una companya fo-
rense, la Dra. Cristina García Andrade, 
va dir en una ocasió que en cada catàs-
trofe t’emportes un mort a casa. És una 
frase que m’ha fet reflexionar. Com-
parteixo amb ella que cada catàstrofe 
t’afecta d’una manera diferent .

Potser la catàstrofe que més m’ha im-
pressionat va ser l’accident aeri de 
Germanwings. Segurament perquè és 
més recent, per la proximitat i perquè 
hi havia moltes víctimes catalanes. 
Els familiars es posaven en contacte 
amb les unitats d’ investigació amb 

se, tot i que ha de ser utilitzada conjunta-
ment amb altres tècniques, té l’avantatge 
de ser ràpida, barata, eficaç i científica, ja 
sigui en casos d’identificació de víctimes 
en grans catàstrofes o en casos aïllats. 

Hem de tenir en compte que els odontòlegs 
treballem diàriament en la cavitat bucal 
i, tal com diu el professor Reverté, la cavi-
tat bucal és la caixa negra de l’organisme. 
Fent-ne un estudi meticulós podem trobar 
molts dígits d’informació que fan possible 
posar nom i cognom a persones desapare-
gudes o les víctimes de les catàstrofes.

Les característiques de la cavitat bucal 
fan que sigui molt important per a la 
identificació, ja que és resistent a can-
vis físics, químics i, sobretot, al pas del 
temps. Això permet l’estudi quan no hi 
ha altres mètodes d’identificació com la 
dactiloscòpia, que és molt útil i actual. 
Però les parts toves desapareixen fà-
cilment tant pel pas del temps com per 
l’acció biològica o l’efecte del foc. Una 
altre fet important és que no hi ha dues 
dentadures iguals. Aquesta especifici-
tat és molt útil i gràcies a l’existència de 
registres odontològics i fitxes dentals 
es possible la comparació. 

També hem de tenir en compte que no 
només podem identificar a partir de la 
dentadura, sinó també mitjançant la quei-
loscòpia o la rugoscopia. Les dents ens 
permeten també fer estudi DNA dental. 

Quines aptituds ha de tenir un bon pro-
fessional?
Sobretot ha de ser bon observador, me-
ticulós i tenir coneixements clínics i 
d’identificació. Conèixer els protocols 
i seguir les directius marcades pels 
organismes internacionals de referèn-
cia. I, sobretot, controlar bé la pressió. 
No voler anar ràpid i perdre la qualitat 
ja que no hi poden haver errors en la 
identificació. A l’hora d’identificar una 
víctima, la rapidesa perd importància 
enfront de la fiabilitat.

ANNA HOSPITAL · ENTREVISTA
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l’esperança de la identificació. També 
recordo com sonaven els mòbils dins 
el pavelló d’Ifema en el atemptat de 
l’11-M. I tinc gravades a la retina les 
imatges de destrucció total i de les 
persones que buscaven familiars des-
apareguts després del tsunami de Tai-
làndia... Tot impressiona, si bé el més 
dur és haver d’entrar en contacte amb 
els familiars de les víctimes. És una 
tasca molt humana, però, alhora, molt 
dura que t’afecta psicològicament ja 
que, per moltes barreres que hi vulguis 
posar, la situació et supera. Per tant, 
cercar dades ante mortem és més dur 
que la recollida de dades post mortem, 
després de les catàstrofes.

Recentment ha estat distingida amb a 
Creu Sant Jordi, què ha significat per a 
vostè aquest reconeixement tant a ni-
vell personal com professional?
Ha estat una gran satisfacció professional. 
Un reconeixement que no m’esperava. 

da i amplada o les dades despreses de 
proves complementàries, ja siguin or-
topantomografies i ressonàncies mag-
nètiques o bé els estudis de DNA que 
acceleren i abarateixen els mètodes. 
Tot i que les tècniques de DNA no reso-
len tots els casos per si sols, sovint, per 
exemple quan hi ha infants adoptats 
o germans, necessiten complemen-
tar les proves amb altres tècniques. 
Els avanços tecnològics i sobretot els 
informàtics han ajudat l’odontologia 
forense. Especialment, els sistemes 
informàtics 3D per fer estudis de mos-
segades o antropològics i la rapidesa a 
l’hora de consultar informació o envi-
ar-la d’un país a un altre. 

Hi ha alguna situació que l’hagi 
colpit especialment?
Al llarg de la vida professional vius 
moltes situacions reals que realment 
superen la ficció i que et fan reflexio-
nar. Recordo un cas d’un 24 de desem-
bre que em va fer reflexionar molt. Et 
situes dins de l’escena dels fets i et 
produeix molta tristesa. Es tractava 
d’un cas en què els pares van matar 
el fill i posteriorment es van suïcidar. 
Van deixar notes explicatives dels mo-
tius... Ho justificaven per amor... Re-
alment, no et pots quedar indiferent 
davant de situacions com aquesta. Et 
costa contenir les llàgrimes. 

Quin consell donaria als estudiants 
d’odontologia que s’estiguin plantejant 
dedicar-se a l’àmbit forense?
Els motivaria i animaria a formar-se ja 
que els coneixements odontològics són 
molt importants dins de la medicina 
forense. He après que l’èxit en la  iden-
tificació parteix de l’actuació d’equips 
multidisciplinaris, equips de genètica 
forense, la coordinació entre tots el pro-
fessionals. Els odontòlegs formen part 
d’aquests equips. Cal tenir personal 
competent, amb una formació específi-
ca en els protocols a aplicar i que actuï 
sota criteris científics.

Quan el conseller Santi Vila em va trucar 
i em va dir que em concedien la Creu de 
Sant Jordi em vaig quedar sense parau-
les, xocada per l’emoció i, a la vegada, vaig 
sentir una alegria immensa, inexplicable, 
tant a nivell personal com professional. 
Estic molt agraïda per aquest reconeixe-
ment i, sobretot, me n’alegro a nivell pro-
fessional perquè s’ha tingut en compte la 
nostra feina a nivell forense i odontològic. 
Vull fer extensiu aquest reconeixement 
als meus companys de l’Institut de Medi-
cina Legal de Catalunya i als meus com-
panys odontòlegs del COEC. Sempre és un 
treball en equip. 

Com ha evolucionat al llarg dels anys 
l’odontologia forense i quin impacte hi 
han tingut els avanços tecnològics?
En els últims anys ha avançat molt so-
bretot en els tipus de tractaments den-
tals que fan més fàcil la identificació 
ja que proporcionen dades com tipus o 
marca d’implants, mesures de llarga-

ENTREVISTA · ANNA HOSPITAL
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Definición
Se considera crisis hipertensiva toda 
elevación brusca de la presión arteri-
al sistólica >180 mmHg o diastólica 
>110 mmHg1 .  Se divide en dos cate-
gorías: emergencia y urgencia. Saber 
diferenciarlas es clave en nuestra 
práctica clínica odontológica. 

La hipertensión arterial es una de las en-
fermedades de mayor prevalencia en el 
mundo. Un porcentaje elevado de los pa-
cientes mayores de 65 años que acuden a 
nuestras clínicas dentales, toman alguna 
medicación hipotensora. A quien no le ha 
pasado tener un paciente en el box y es-
cucharle decir: “me duele un poco la ca-
beza” o “tengo palpitaciones” o “las orejas 

Emergencia hipertensiva: 
Aquella elevación de presión arterial (PA) que asocia lesión de órganos diana 
–corazón, cerebro, riñón–, sospechados por la sintomatología acompañante: 
• Cefalea, nauseas, confusión, alteración visual >> Encefalopatía hipertensiva.
• Focalidad neurológica >> Isquemia cerebral.
• Dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a brazo izquierdo o mandíbula, con 

sudoración, naúseas >> Síndrome coronario agudo 
• Disnea, edemas >> Insuficiencia cardiaca. Edema agudo de pulmón.
• Antecedentes de consumo de cocaína, interacción de fármacos con IMAO  
>>  Exceso catecolaminas.

Requiere atención de emergencia.

En este caso, no importaría tanto la cifra de PA como la sintomatología asocia-
da. Requiere control intenso de la presión arterial en el hospital.

Urgencia hipertensiva: 
Crisis hipertensiva que no asocia sin-
tomatología de órganos diana. Requiere 
control paulatino en 24-36 horas y no 
es necesario traslado urgente al hos-
pital. En algunos casos, puede mani-
festar: cefalea no intensa, cambios en 
la visión transitorios, leve zumbido en 
los oídos, mareo y debilidad. La presión 
arterial anormalmente alta puede ma-
nifestarte por el sangrado gingival 
excesivo post manipulación por el 
odontólogo o en forma de hemorragia 
nasal espontánea (epixtasis).

calientes” o “la cara roja”… “debo tener la 
tensión muy alta”. Saber identificar y di-
ferenciar a los pacientes que realmente 
tienen una emergencia hipertensiva y 
proporcionarles los cuidados básicos y 
atención médica inmediata y eficaz, es 
de suma importancia. En este artículo, 
expondremos las herramientas básicas 
para aclarar estos elementos. 
 

Crisis hipertensivas: urgencias y emergencias
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Interrogatorio sobre antecedentes:
• Diagnóstico previo de HTA, tiempo de 

evolución, cifras basales, tratamien-
to habitual y su cumplimiento, crisis 
hipertensivas previas.

• Cardiovasculares, respiratorios o renales. 
• Consumo de cocaína, anfetaminas, 

IMAOs, alcohol o síndrome de abs-
tinencia.

• Alteraciones endocrinas: hiper/hipo-
tiroidismo, feocromocitoma.

• Embarazo en curso.

Valorar aparición de síntomas:
• Cefalea, visión borrosa, nivel de conci-

encia, focalidad neurológica (pérdida 
de fuerza hemicuerpo, boca torcida o 
habla rara), convulsiones.

• Dolor torácico (tipo, irradiación, 

Criterios de diagnóstico
La importancia del diagnóstico ra-
dica en detectar emergencias hiper-
tensivas rápidamente para poder 
derivarlas al hospital, sin error 
y con rapidez. Para ello, primero, 
habrá que hacer una medida correc-
ta de PA y luego valorar otros sínto-
mas y signos asociados.

De forma general, en la clínica dental, la 
medida de PA se realiza mediante toma 
indirecta con manguito. Hay que conocer 
una serie de consideraciones:
• El estándar es la toma mediante es-

figmomanómetro con fonendosco-
pio sobre la arteria braquial que sirve 
para calibrar aparatos automáticos. 

• El manguito debe ser del tamaño ade-

Etiopatogenia 
La presión arterial es la medida de la presión de la sangre en las arterias. Es una 
presión oscilante debido al sistema de bombeo cardiaco, teniendo su máximo 
tras la contracción ventricular o sístole (PA Sistólica)  y su mínimo tras el lle-
nado ventricular o diástole (PA Diastólica). 

Está regulada por el Eje Renina-Angiotensina(AT)-Aldosterona:

Valores normales 
ADULTO

PAS = 100-120 mmHg

PAD = 60-80 mmHg

Hipotensión Reninað

ððð ðð ð

ð ð ðð

è
ê

AT AT1 AT2 éPA

éPAéVolumen

vasoconstricción

Aldosterona Retención Na+Gl.suprarrenal 

ECA

Miedo    

ø ø
øö
ö

ö

ð ð ð ð

ð
ð

ð
(Pseudocrisis)

(Síncope, mareo) 

cuado y cubrir más de la mitad del 
brazo. En pacientes obesos, donde el 
manguito puede no ser suficientemen-
te grande, es mejor una medida en el 
antebrazo sobre la arteria radial. 

• El paciente debe estar sentado con el 
brazo a la altura del corazón.

• Paciente tranquilo durante al menos 
5 minutos y sin haber fumado, rea-
lizado ejercicio o comido desde 30 
minutos antes. 

• La medida de la PA consta  de 3 medi-
ciones con intervalo de más de un mi-
nuto entre ellas.

La orientación diagnóstica viene de-
terminada por los antecedentes perso-
nales, la clínica acompañante y signos 
recogidos en la exploración física.
 

Y por el Sistema Nervioso Autónomo (simpático y parasimpático):

La HTA es una enfermedad crónica muy prevalente con diagnóstico a partir de 
PAS>140 o PAD>90 mantenidas en el tiempo (JNC-7).

Ejercicio

Simpático NA

β1

α1

éFC

êFC

VC

Parasimpático Ach

Estrés

éPA

êPA
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cortejo vegetativo acompañante), 
dolor abdominal o lumbar intenso, 
palpitaciones.

• Disnea (sensación de falta de aire), tos, 
ortopnea. 

• Oliguria o hematuria (disminución de la 
diuresis o sangre en la orina).

En la exploración física podemos obte-
ner datos de:
• Frecuencia cardiaca, palpación pulsos 

periféricos (simetría y amplitud).

• Auscultación cardiopulmonar: crepitan-
tes (sonido como “pisar nieve”), sibilan-
cias, soplos cardíacos.

• Edemas en miembros inferiores. Perfu-
sión periférica.

• Exploración neurológica (fuerza, sensi-
bilidad, pares craneales, pupilas).

Diagnóstico diferencial 
La mayoría de tomas únicas eleva-
das de PA con aparato automático 
suelen corresponder a un error de 

medida que se debará comprobar. 
Igualmente, un estado alterado del 
paciente (por estrés, dolor o ejerci-
cio) puede alterar dicha medida que 
requerirá comprobación tras soluci-
onar la causa. Una administración 
accidental del vasoconstrictor del 
anestésico local intravascular pue-
de generar una hipertensión pasaje-
ra. Igualmente hay que descartar del 
diagnóstico de crisis hipertensiva al 
paciente con mal control de su HTA.

noche previa y/o mañana de la intervención odontológica. 
El resto de las crisis hipertensivas, pueden beneficiarse de 
un tratamiento farmacológico con cualquiera de las fami-
lias de antihipertensivos (IECAs, βbloqueantes, diuréticos, 
nitratos, calcioantagonistas) en sus dosis habituales, vía 
oral. Los fármacos hipotensores orales más usados son:

Tratamiento
De forma general, un paciente hipertenso conocido en el 
contexto de una crisis hipertensiva suele beneficiarse de 
la toma de su medicación habitual. Asimismo, disminuye 
la posibilidad de aparición de una crisis la premedicación 
con un ansiolítico (Orfidal 1 mg v.o. o Lexatín 1,5 mg v.o.) la 

La primera opción es captopril 25 mg , por vía oral o sublingual comienza su efecto en 15-30 min y obtiene su 
máximo en 50-90 minutos, pudiendo repetir dosis hasta 2-3 veces en intervalo de 30 min8. Está contraindica-
do en pacientes con problemas renales.  
El nifedipino sublingual no se aconseja debido a que la respuesta no es previsible ni se puede controlar y en ocasiones da 
lugar a descensos bruscos de PA.

PAS>180 ó PAD>110 
Antecedentes Clínica asociada Sospecha diagnóstica Tratamiento

Aparato deteriorado, tamaño 
inadecuado, cable doblado…

Asintomático ERROR DE MEDIDA Medición manual con 
esfigmomanómetro y fonendoscopio 
en arteria braquial

Estrés/Ansiedad, 
Dolor, 
Ejercicio previo

Nerviosismo
Dolor
Cansancio 

PSEUDOCRISIS HTA
HTA TRANSITORIA

Ansiolisis (sedación)
Analgesia (suplemento AL)
Reposo

Inyección de Anestésico local con 
Adrenalina (t1/2=2-5min)

Palpitaciones HTA POR VASOCONSTRICTOR Suspender administración anestésico 
local, esperar y control FC y PA

HTA conocida,
mal control,
incumplimiento tratamiento

ASINTOMÁTICO (criterio 
necesario)

HTA MAL CONTROLADA Valorar suspensión del 
procedimiento. Derivar a su médico 
de atención primaria

PAS>180 ó PAD>110 
Antecedentes Clínica asociada Sospecha diagnóstica Tratamiento

Aparato deteriorado, tamaño 
inadecuado, cable doblado…

Asintomático ERROR DE MEDIDA  
(lo más frecuente)

Medición manual con 
esfigmomanómetro y fonendoscopio 
en arteria braquial

Estrés/Ansiedad, 
Dolor, 
Ejercicio previo

Nerviosismo
Dolor
Cansancio 

PSEUDOCRISIS HTA
HTA TRANSITORIA

Ansiolisis (sedación)
Analgesia (suplemento AL)
Reposo

Inyección de Anestésico local con 
Adrenalina (t1/2=2-5min)

Palpitaciones HTA POR VASOCONSTRICTOR Suspender administración anestésico 
local, esperar y control FC y PA

HTA conocida,
mal control,
incumplimiento tratamiento

ASINTOMÁTICO  
(criterio necesario)

HTA MAL CONTROLADA Valorar suspensión del 
procedimiento. Derivar a su médico 
de atención primaria

Fármaco Grupo Nombre comercial Dosis (mg) Inicio(min) Contraindicado

Captopril IECA Capoten, Cesplon 25-50 15-30 Insuf. renal

Nifedipino Cal antagonista Adalat 10
Retard 20

5-15 Sublingual

Nitroglicerina sublingual Nitrato Cafinitrina (comp)
Solinitrina (spray)

0,4-0,8
0,4/puff

2-5 Ingesta sildenafilo.

Labetalol α, β bloq Trandate 100-200 0,5-2 Asma, EPOC

Furosemida Diurético Seguril 20-40 0,5-1 Depleción volumen



21180 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

CRISIS HIPERTENSIVAS: URGENCIAS Y EMERGENCIAS · USOS CLÍNICS

Stevens Salva Sutherland
Médico anestesiólogo. Coordinador OBA sedaciones. 
stevenssalva@gmail.com

José Ángel Palomo Ruiz
Médico especialista en Anestesiología.  
Director médico de indolora.es

Algoritmo valoración y tratamiento  
crisis hipertensivas
PAS>180 ó PAD>110

URGENCIA HIPERTENSIVA
Capoten 25mg s.l.
Esperar 20 min,  

Repetir medida TA

PAS>160   PAD>100
Capoten 25mg s.l.  
ó Adalat 10mg v.o.

Derivar a su médico AP
Ajustar tratamiento hipotensor

PAS<160   
PAD<100

Procedimiento 
odontológico 
simplificado

ò Epinefrina 

PAS>160   
PAD>100

Suspender 
procedimiento 
odontológico   

Avisar 112 
para TRASLADO

Oxígeno y control vía aérea.
Monitorizar PA y pulsioximetría 

(si disponemos aparatos)

Vigilar nivel conciencia
Hipotensores v.o. 

según indicación médica

Orfidal 1mg v.o. o Lexatín 1,5mg v.o. 

Analgésico o suplemento AL

Medicación hipotensora habitual

Repetir medida PA según indicaciones

EMERGENCIA 
HIPERTENSIVA

Encefalopatía hipertensiva

ICC con edema agudo de pulmón

Síndrome coronario agudo

Aneurisma aorta disecante

Ictus 
(Infarto o hemorragia cerebral)

Eclampsia 

SÍ

SÍ

NO

NO

¿Paciente nervioso?

¿Paciente con dolor?

¿HTA mal control?  

¿Error de medida?

¿Asocia síntomas 
de gravedad? 

Cefalea intensa, Alt. Visuales

Disnea, Crepitantes, Edemas

Dolor torácico intenso

Dolor lumbar intenso

Focalidad neurológica

Embarazo + convulsiones
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La Osteoquimionecrosis maxilar 
(ONM /OQNM) es una complicación 
asociada al tratamiento farmaco-

lógico con bifosfonatos (orales o intra-
venosos) y anticuerpos monoclonales 
(Denosumab y Bevacizumab). Este artí-
culo tiene como objetivo principal revisar 
la literatura más reciente sobre el tema, 
actualizando los conocimientos referen-
tes a la prevención y el manejo de la ONM. 
Para ello, realizamos una búsqueda de los 
artículos de revisión publicados en los 
últimos 5 años en las principales bases 
de datos (PubMed, Scielo y Cochrane) uti-
lizando el término MeSH: “Bisphosphona-
te-Associated Osteonecrosis of the Jaw”. 

Presentamos también un caso clínico de 
un paciente de 70 años que se encuentra en 
tratamiento con ácido zoledrónico, con ante-
cedentes de cirugía dentoalveolar, que acude 
con una lesión de ONM estadio II en el que 
aplicamos medidas terapéuticas conserva-
doras. Destacar que son escasos los ensayos 
clínicos randomizados y prospectivos que 
permitan la planificación de un tratamiento 
“ideal”, por lo que debe individualizarse en 
base a los signos de infección aguda, estadio 
de ONM y esperanza de vida del paciente.

(con-nitrogeno): alendronato, risedronato, 
ibandronato, pamidronato y ácido zoledró-
nico. La vía de administración incluye la 
vía oral y parenteral (6–8), (Tabla 1).  

Los BP orales presentan una baja tasa de 
absorción y tienen una vida media corta 
(entre 30 y 120 minutos). Sin embargo, los 
intravenosos poseen una alta biodisponi-
bilidad y elevado índice de absorción. Una 
vez integrados en el tejido óseo, pueden 
tardar más de 10 años en metabolizarse, y 
consecuentemente excretarse. Los BP que 
presentan una mayor afinidad de unión al 
tejido óseo en orden descendente, son: ácido 
zoledronico > alendronato > ibandronato > 
risedronato > etidronato (7,9,10).

De acuerdo con el Grupo Advisory Task 
Force on Bisphosphonate-related Osteo-
necrosis of Jaws – (ATFBRONJ) hasta el 
año 2007 se han prescrito 190 millones de 
tratamientos con bifosfonatos en todo el 
mundo (11). En Cataluña durante el periodo 
de 2009-2013 se observó una disminución 
de casi el 50% en la prescripción y uso de 
Bifosfonatos, probablemente debido a las 
alertas y medidas de mejora en su uso 
establecidas por el sistema sanitario (10).

INTRODUCCIÓN
El término “Osteonecrosis de los maxilares” 
(ONM, Osteonecrosis of the jaws - ONJ) fue 
introducido por Marx en 2003 (1) y poste-
riormente por Ruggiero et al en 2004 (2,3). 
Este término se refiere a exposiciones óseas 
(en el maxilar o la mandíbula) sin curación, 
asociadas al uso de Bifosfonatos (BP). Estas 
persisten durante un mínimo de 6-8 sema-
nas en ausencia de radioterapia en la zona 
afectada; y pueden estar asociadas o no a 
elevada morbilidad, dolor, movilidad denta-
ria, halitosis, parestesia, secuestros óseos y 
fístula intra o extraoral  (4,5).

Los BP son un grupo de fármacos que sue-
len administrarse para modular el ciclo 
de remodelación ósea en trastornos óseos 
benignos como: osteoporosis, osteogénesis 
imperfecta y enfermedad de Paget. Tam-
bién se utilizan para  prevenir y controlar 
la actividad ósea de ciertas neoplasias 
malignas, como el mieloma múltiple y las 
metástasis óseas de cáncer de próstata o de 
mama, entre otros (6). Según su mecanismo 
de acción se dividen en dos grupos princi-
pales: los de primera generación (sin-nitró-
geno): etidronato, clodronato y tiludronato; 
y los de segunda y tercera generación 

Osteonecrosis de los maxilares:  
actualización a propósito de un caso clínico

CAS CLÍNIC · OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES: ACTUALIZACIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
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Estos fármacos presentan diferentes efec-
tos adversos comunes: úlcera esofágica, 
fractura atípica del fémur, fibrilación auri-
cular y osteonecrosis maxilar (4,12).

A pesar de que los BP son la principal 
causa farmacológica de osteoquimio-
necrosis; existen otros fármacos fre-
cuentemente uti l izados, en especial 
en los últimos años, en el tratamiento 
de la osteoporosis y metástasis ósea; 
denominados anticuerpos monoclona-
les que pueden causar el mismo efecto. 
Estos anticuerpos monoclonales como el 
Denosumab (Prolia®, Xgeva®) y el Beva-
cizumab (Avastin®) actúan inhibiendo 
la actividad de los osteoclastos, reduci-
endo la resorción ósea y aumentando la 
densidad ósea (13–15). 

La literatura menciona que la inciden-
cia de Osteonecrosis (OQNM) es mayor 
en pacientes que recibieron dosis ele-
vadas de BP durante el t ratamiento 
de  e n fe r me d a de s  ne opl á s ic a s  c on 
metástasis. Esto podría estar asociado 
a la frecuencia y dosis pautada (16,17). 
En los escasos estudios que dispone-
mos, se ha confirmado que el r iesgo 

de OQNM en pacientes que reciben BP 
orales para el tratamiento de la oste-
oporosis es muy bajo, entre 1/10.000 y 
1/100.000 pacientes/tratamiento y año. 
Mientras que en el caso de los endove-
nosos se describen porcentajes de hasta 
el 12% y se cita un riesgo relativo de 
hasta 4,2 que puede aumentar a 21, si se 
hacen extracciones dentales (13,16,18). 

Los pacientes que reciben terapia con 
BP o denosumab para el tratamiento 
de metástasis ósea y mieloma múltiple 
reciben pautas mensuales por vía intra-
venosa (para BP) o subcutánea (para 
denosumab). Mientras que  los pacientes 
con osteoporosis u otra enfermedad ósea 
como la enfermedad de Paget, requieren 
terapia antiresortiva a dosis mucho más 
bajas (Denosumab 60mg/6meses; ácido 
zoledrónico 5 mg cada 1 a 5 años) (18,19).

En 2007, Ruggiero&Drew (20) proponen 
una clasificación que permite estratificar 
la OQNM en diferentes estadios según 
la gravedad de sus signos y síntomas. 
Posteriormente la AAOMS adapta esta 
clasificación incluyendo el estadio 0 y 
del paciente en riesgo (3).

• En riesgo - Paciente asintomático, sin 
hueso necrótico aparente, con antece-
dentes de tratamiento antiresortivo o 
antiangiogénico.

• Estadio 0 (Variante no expuesta de OQNM) 
- Presencia de síntomas no específicos o 
hallazgos clínicos o radiográficos, pero no 
hay evidencia clínica de hueso necrótico.

• Estadio I - Pacientes asintomáticos sin 
evidencia de infección, pero con hueso 
expuesto y necrótico o una fístula sonda-
ble hasta el hueso (Figura 1). 

• Estadio II - Pacientes sintomáticos. Presen-
cia de dolor y evidencia clínica de infección 
(eritema en la región del hueso expuesto 
con o sin drenaje purulento) en pacientes 
con hueso expuesto y necrótico o una 
fístula que sonda al hueso. (Figura 2-4)

• Estadio III -  Presencia de dolor y evidencia 
clínica de infección en pacientes con hueso 
expuesto y necrótico o una fístula que sonda al 
hueso y uno o más de los siguientes: (Figura 5,6)
o Hueso necrótico expuesto más allá de la 

región del hueso alveolar dando lugar a 
fractura patológica, 

OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES: ACTUALIZACIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO · CAS CLÍNIC

Figura 1. - Osteoquimionecrosis (estadio I) asociada al 
tratamiento con Denosumab

Figura 2.- Imagen intraoral de una exposición ósea  
del cuarto cuadrante (estadio IIa).

Generación Fármaco Potencia relativa Nombre comercial Indicación

1ª Generación
(Sin Nitrógeno)

Etidronato (Oral) 1 Didronel®, Difosfén®, Osteum® Osteoporosis Postmenopáusica, Enfermedad e Paget

Clodronato (Oral, iv) De 10 a 100 Bonefos®, Hemocalcin®, Mebonal® Hipercalcemia

Tiludronato (Oral) 10 Skelid® Enfermedad de Paget

2ª Generación 
(Con Nitrógeno)

Alendronato (Oral) 500 - 1.000 Fosamax®, Armol®, Bifemelan®, 
Eucalen®, Fixopran®, Indrol®, 
Neobon®, Ostex®, Tibolene®

Osteoporosis Postmenopáusica y secundaria, 
Enfermedad de Paget

Ibandronato (Oral, iv) 10.000 Boniva®, Bonviva® Osteoporosis Postmenopáusica, Hipercalcemia

Pamidronato (iv) 100 Aredia®, Linoten®, Pamifos® Enfermedad de Paget, Hipercalcemia

3ª generación
(Con nitrógeno)

Zoledrónico (iv) 100.000 Zometa®, Reclast®, Aclasta® Enfermedad de Paget, Hipercalcemia, Cáncer de mama

Risedronato (Oral) 5.000 Actonel®, Acrel®, Losentra® Osteoporosis Postmenopáusica y secundaria, 
Enfermedad de Paget

Incadronato De 100 a 1.000 Cáncer de mama, mieloma

Olpadronato Entre 100 y 1.000 Cáncer de mama, mieloma
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o Osteolisis amplia que se extiende hasta 
el borde inferior De la mandíbula infe-
rior, o al suelo del seno maxilar, 

o Fístula extraoral, 
o Comunicación oro-antral u oro-nasal

En el año 2009, Bagán y col conside-
ra ron dos subdiv isiones dentro del 
estadio II (21):

• Estadio IIa - Exposición ósea con hueso 
necrótico o bien una pequeña fístula sin 
exposición ósea, pero con síntomas: Dolor 
e infección de los tejidos blandos/hueso. 
Se controla con tratamientos conservado-
res y no progresa. (Figuras 2 y 3)

• Estadio IIb - Exposición ósea con hueso 
necrótico o bien una pequeña fístula 
sin exposición ósea, pero con síntomas: 
Dolor e infección de los tejidos blandos/
hueso. No se controla con tratamientos 
conservadores y progresa la necrosis o 
bien los signos infecciosos derivados de 
ella. (Figura 4)

El diagnóstico se basa principalmente en la 
presencia de las siguientes características: 
paciente bajo tratamiento con BP, áreas de 
hueso expuesto sin cicatrizar más de 6-8 
semanas y ausencia de radioterapia en la 
región craneofacial.

No existe ningún examen complementa-
rio que ayude a predecir el desarrollo de 
OQNM tras una intervención quirúrgica; sin 
embargo, existen exámenes radiológicos 
que nos permiten ayudar a identificar la 
extensión de la lesión, así como proporci-
onar información sobre la salud dental y 
periodontal. (18,19,22). Varios autores han 
propuesto que el telopéptido C-terminal 
sérico del colágeno tipo 1 (CTX) podría ser 
utilizado como un biomarcador de riesgo 
para el desarrollo de OQNM, pero estudios 

ción de tejido óseo, si  bien hay  factores 
que aumentan el riesgo de desarrollar 
OQNM como son: la potencia y duración de 
la terapia (7,27). Si la cirugía dentoalveolar 
es imprescindible, se recomienda utilizar 
enjuagues antisépticos, antibióticos, técnica 
atraumática y procurar el cierre primario 
de la herida (7,26). Así mismo, existen otros 
factores de riesgo como: la edad avanzada, 
presencia de hábitos nocivos como el 
tabaco y alcohol, obesidad, tipo de cirugía, 
uso concomitante de esteroides, quimiote-
rapia, ingesta de agentes antiangiogénicos, 
Diabetes Mellitus y deficiencia de vitamina 
D, los cuales aumentan las probabilidades 
de desarrollar OQNM (26).

Manejo de la osteonecrosis  
de los maxilares
El tratamiento, así como el pronóstico de 
las OQNM no ha sido establecido de manera 
clara y a su vez no existe un protocolo de 
tratamiento universal (3,5). 

El tratamiento ideal, según los autores, 
es controvertido (7,27). No obstante, hay 
una clara tendencia al tratamiento con-
servador en casos de estadio clínico 1 
(asintomático), caracterizado por el uso de 
antisépticos tópicos (clorhexidina a 0.12%), 
uso intermitente de antibióticos sistémicos 
y desbridamientos quirúrgicos locales, con 
el objetivo de reducir y / o eliminar de los 
síntomas agudos de la infección (7,18,19,26). 
Sin embargo, la gran mayoría de los casos 
de OQNM presentan sintomatología y están 
asociados a procesos infecciosos (estadios 
2 y 3), en donde el tratamiento conservador 
es parcialmente exitoso, con una tasa de 
curación del 50%. Considerando los fraca-
sos de este abordaje, el tratamiento quirúr-
gico ha sido ampliamente recomendado en 
estadios 2 y 3 (5,18,19,22). Cabe destacar la 
clasificación propuesta por Bagán y col que 
considera la división del estadio II en dos 

recientes concluyen que los valores de sCTX 
no pueden tomarse como un “Gold Stan-
dard” que permita predecir o no el desar-
rollo de la OQNM previa a la intervención 
quirúrgica dental (18,19,23,24).

Prevención de la osteonecrosis  
de los maxilares
La aplicación de medidas preventivas, 
realizando un examen clínico y radio-
gráfico de la cavidad bucal para detectar 
movilidad dental, enfermedad periodontal, 
patología periapical, presencia de restos 
radiculares, caries, granulomas, edentu-
lismo, presencia de exostosis o inestabi-
lidad de la prótesis, antes del inicio del 
tratamiento con BP reduce la incidencia de 
OQNM (7,12,19). Es ideal extraer los dientes 
con mal pronóstico, ajustar las prótesis y 
realizar cualquier cirugía dentoalveolar 
entre 14- 21 días antes de iniciarse la tera-
pia con BP o agentes monoclonales para 
que la cicatrización sea adecuada (7,18,22). 

A pesar de que el riesgo de desarrollar 
OQNM en pacientes que reciben BP orales 
es bajo, este parece aumentar cuando la 
duración de la terapia supera los 4 años 
(22,25). Por ello, y aunque no sea aceptado 
por algunos autores, en los pacientes que 
necesiten tratamientos dentoalveolares, 
debe valorarse la suspensión del fármaco 
durante dos meses antes y tres meses 
después de la cirugía  (7,12,18,19). 

Como se puede observar en el algoritmo 
de la Figura 7 (18), en los pacientes que 
han recibido BP orales durante menos de 
cuatro años sin factores de riesgo asoci-
ados, no se plantea alteración del plan de 
tratamiento (22,26). 

En pacientes oncológicos que reciben BP 
intravenosos, no debe realizarse cirugía 
dentoalveolar que implique la manipula-

Figura 5. – Lesión amplia en el que ha fracasado el tratamiento 
conservador y requerirá tratamiento agresivo de pronostico 

dudoso (Estadio III). 

Figura 3. - Or topantomografía inicial del caso de la Figura 2. Figura 4. - Ortopantomografía de control del caso de la Figura 2, 
post-tratamiento conservador, en que se observa una disminu-

ción de la densidad ósea en la zona afecta, se decide reclasificar 
la lesión como siendo un Estadio IIb. 
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Evitar 
cirugía dentoalveolar

Realizar 
cirugía dentoalveolar

Suspender
3 meses

Tratamiento
Oncológico

Factores de Riesgo ONJ

Riesgo de Fractura

SÍ

Bajo

Bajo

Interconsulta con 
el médico prescriptor

NO

Elevado

Elevado

Riesgo de Fractura

Tratamiento
Osteoporosis

< 3 años > 3 años
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subgrupos (a y b); en la cual el subgrupo b 
considera los mismos pacientes del sub-
grupo a, pero en estos casos, a pesar de la 
aplicación de tratamientos conservadores; 
la evolución es desfavorable. Sin embargo, 
carecen del cuadro clínico característico 
del estadio 3 (21). 

El tratamiento quirúrgico puede variar 
desde la resección del hueso marginal (sin 
pérdida de la continuidad de la mandíbula) 
hasta la resección segmentaria del hueso 
mandibular y maxilectomías parciales o 
totales (5,7,18,19,26). (Tabla 2)

Así pues, hasta que se disponga de datos 
de ensayos clínicos randomizados y pros-
pectivos, la planificación de un tratamiento 
“ideal” debe individualizarse en base a los 
signos de infección aguda, estadio de OQNM 
y esperanza de vida del paciente (5,7,27). 

Figura 6. – Lesión ósea que cursa con fístula cutánea en la que se practica cirugía conservadora para evaluar evolución (Estadio III). 

Figura 7.-Algoritmo (adaptación 
del Documento de la Asociación 
Española de Investigación) (18) 

Tabla 2.-Pautas de tratamiento establecidas por la AAOMS (19,20,28).

Paciente en tratamiento 
con Bifosfonatos

Estadio Tratamiento

Riesgo No se recomienda tratamiento, sólo informar el paciente sobre el riesgo de desarrollar 
OQNM y los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad

0
Sólo está indicado tratamiento sintomático, incluyendo analgésicos para el dolor crónico y 
antibióticos para control de la infección. Control y manejo conservador de algunos factores 
locales como caries y periodontitis. Información y educación de los pacientes.

I Se recomiendan enjuagues bucales antimicrobianos (clorhexidina 0,12%), seguimiento 
clínico frecuente y educación del paciente. No se indica ningún tratamiento quirúrgico

II

Se recomienda el tratamiento sintomático con enjuagues bucales antibacterianos, 
analgésicos para el control del dolor y antibióticos para el control de la infección y 
desbridamiento superficial para el alivio de la irritación de los tejidos blandos y para el 
control de infecciones.

III Mismas recomendaciones que las del Estadio II, pero también está indicado el 
desbridamiento quirúrgico / resección del hueso necrótico.
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DISCUSIÓN
La fisiopatología  de la OQNM es aun algo 
incierta, pero la evidencia sugiere que varios 
eventos deben ocurrir para que se desarrolle 
una OQNM, entre ellos, una reparación ósea 
o vascular deteriorada y/o una alteración de 
la angiogénesis, asociadas, casi siempre, a 
un antecedente dental (incluyendo prótesis 
mal ajustadas o manipulación dental) (4,13). 
Los pacientes en tratamiento para la 
hipercalcemia asociada con el cáncer de 
mama y próstata o la osteólisis asociada 
con las metástasis óseas, suelen ser los 
más afectados por la OQNM, una vez 
que la inhibición potente y prolongada 
de la resorción ósea es el principal fac-
tor de riesgo para esta patología (16). En 
nuestro caso clínico el paciente estaba 
en tratamiento con ácido Zoledrónico 
endovenoso para tratamiento de cáncer 
de próstata, recibiendo dosis mensuales 
hace más de 3 años. Otros factores de 
riesgo (no asociados a la medicación 
antirresortiva) incluyen: La corticote-
rapia, Diabetes mellitus, tabaco, edad 

avanzada, inactividad crónica, obesidad, 
pacientes del sexo femenino, mala higi-
ene oral (18,19,26). La prednisona y / o el 
metotrexato no producen osteonecrosis 
por sí solos, pero junto con bisfosfonatos 
hacen que la OQNM sea clínicamente 
más aguda y severa, y que los beneficios 
de la suspensión del tratamiento antir-
resortivo sea menos eficaz (19).

Considerando las posibles etiologías, la pre-
vención, es definitivamente el mejor enfoque 
hacia la OQNM. En este tipo de pacientes es 
de extrema importancia la realización de una 
buena anamnesis previa a cualquier tratami-
ento odontológico, principalmente en trata-
mientos quirúrgicos (25). Aunque el riesgo de 
Osteonecrosis de los maxilares en pacientes 
en tratamiento con Bifosfonatos para la osteo-
porosis sea muy reducido, es importante cono-
cer los factores de riesgo asociados y valorar 
correctamente la suspensión o no de la medi-
cación previa al tratamiento quirúrgico (si los 
beneficios superan los riesgos de fractura ósea), 
siendo también fundamental en estos pacientes 

realizar varios controles de cicatrización para 
valorar la correcta evolución de la herida qui-
rúrgica (12,19). El mantenimiento de una salud 
dental adecuada durante el tratamiento es cru-
cial, y todos los pacientes deben ser informados 
de la importancia de una buena higiene oral (7, 
28). En nuestro caso, el facultativo que realizó 
la exodoncia del 4.6 suspendió el tratamiento 
con Bifosfonatos, cuatro meses antes a la ciru-
gía dentoalveolar, pero debido a factores no 
controlados el paciente desarrolló una OQNM, 
acudiendo de urgencia a nuestro servicio con 
una lesión de estadio II con importante dolor.

Destacar el papel esencial del médico 
prescriptor que debe alertar del riesgo de 
Osteonecrosis y derivar el paciente a un 
odontólogo para una valoración y realiza-
ción de cualquier tratamiento quirúrgico 
antes de iniciar el tratamiento con Bifosfo-
natos o agentes monoclonales (5,6).

Existen diversas clasificaciones de la 
OQNM, siendo la de la AAOOMS la más 
frecuentemente utilizada en la literatura 

clínica de infección (eritema en la región 
circundante a la exposición ósea) y sinto-
matología dolorosa.  Siguiendo las pautas 
de tratamiento, se realiza un abordaje con-
servador irrigando la lesión con CHX 0,12% 
y realizando un desbridamiento quirúrgico 
local con ligera ostectomía (Figura 10,11). 
Prescribimos Amoxicilina/Ác. clavulánico 
875/125mg cada 8h (15 días); Dexketoprofeno 
25mg/8h (3 dias); Metamizol 575/8h (en caso 
de dolor) y Clorhexidina 0,12% a presión con 
jeringa en la zona /12h (15días). El paciente 
acude a visita de control y observamos una 
evolución favorable de la exposición ósea 
(Figura 12). Se retira la sutura a la semana 
y decidimos mantener la antibioticoterapia 
hasta completar los 15 días. 

expuesto (Figura 8). El paciente refiere que se 
le realizó la exodoncia del 4.6 hace 4 meses 
en consulta odontológica y que previamente 
suspendió durante 6 meses el tratamiento 
con bifosfonatos bajo petición del facultativo 
por riesgo de osteoquimionecrosis. Realiza-
mos Ortopantomografía (OPG) en la que se 
observa una imagen radiolúcida en el lado 
afectado (Figura 9). Teniendo en cuenta la 
anamnesis y cuadro clínico del paciente, 
establecemos como diagnóstico: Osteonecro-
sis de los maxilares asociada a tratamiento 
con Bifosfonatos, tras la exodoncia del 4.6.

Según los criterios de la AAOOMS clasifi-
camos este caso como un estadio II, ya que 
presenta hueso expuesto con evidencia 

CASO CLÍNICO
Hombre de 70 años con antecedentes 
médicos personales de cáncer de próstata 
(2009), DM tipo II, Hipertensión arterial, hiper-
colesterolemia y cólico nefrítico (2005). Poli-
medicado con Ácido Zoledrónico (Zometa® 
250mg/mes), Metformina y Lisinopril. Acude 
al máster de Medicina Cirugía e Implantolo-
gía Oral de la Facultad de Odontología / Hos-
pital Odontológico Universidad de Barcelona, 
(Campus Universitario de Bellvitge) para 
valoración de lesión intraoral compatible 
con exposición ósea de 15mm de diámetro 
mayor aproximadamente, en la cortical 
vestibular (región posterior) del cuarto cua-
drante a nivel de 4.6 y 4.7, asociada a dolor 
intenso y con eritema en la región del hueso 

CAS CLÍNIC · OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES: ACTUALIZACIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Figura 8.- Caso clínico: Osteonecrosis Estadio II. 

Figura 10.-Caso Clínico: Legrado de la zona expuesta con 
anestesia con anestesia local. Imagen intraoperatoria.

Figura 11-Caso clínico: Cierre primario con sutura seda 
3/0. Puntos colchoneros verticales con refuerzo de puntos 

simples en la parte más evertida de la sutura

Figura 12.-Caso clínico: Control Postquirúrgico con correcta 
evolución de la lesión (3 meses).

Figura 9.-Caso clínico: Ortopantomografía previa a exodoncia 
4.7; B - Ortopantomografía postexodoncia, con 4 meses de 

evolución de la exposición ósea. 
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(7,19). Autores, como Bagán, defienden 
la subcategorización del estadio II en 
dos subgrupos, que permiten un mejor 
diagnóstico de la OQNM y la aplicación 
de tratamientos más eficaces. En el caso 
de las Figuras 2-4 la aplicación de un tra-
tamiento conservador no tuvo éxito, por lo 
que se reclasificó la lesión como un esta-
dio IIb, derivando al paciente para realizar 
un tratamiento más intervencionista.

No existe ningún examen complementario 
que ayude a predecir el desarrollo de OQNM 
tras una intervención de cirugía oral (19). El 
análisis histopatológico puede servir como 
soporte al diagnóstico, pero rara vez es 
patognomónico de este tipo de lesión (18,19). 
El biomarcador sCTX, ampliamente estudiado 
por varios autores, no puede tomarse como un 
“Gold Standard” que permita predecir o no el 
desarrollo de la OQNM (24). Los estudios por 
imagen, como las TC permiten una evaluación 
de la extensión del proceso, son de elevado 
valor en el diagnóstico de OQNM, sobretodo en 
pacientes con terapia antirresortiva con sínto-
mas similares a OQNM pero sin evidencia de 
exposición ósea (7,19). En nuestro caso clínico 

la imagen radiolúcida, aunque no sea patogno-
mónica es orientativa de OQNM, permitiendo 
identificar la extensión de la enfermedad del 
hueso y de los tejidos blandos, así como pro-
porcionar información sobre la salud dental, 
periodontal y periapical.

Así mismo, hacer referencia a que la falta 
de ensayos clínicos randomizados en este 
tema, no permite la planificación de un tra-
tamiento “ideal” (17).  En nuestro caso clínico 
aplicamos un tratamiento conservador y 
mantenemos al paciente bajo controles 
periódicos mensuales para evaluar la evo-
lución del proceso.

Consideraciones finales
• La prevención es fundamental y esta 

pasa por tener una boca en las mejores 
condiciones posibles.

• El diagnóstico de OQN está cambiando 
y la duración de 6-8 semanas de hueso 
expuesto, ya no es una condición indis-
pensable para el mismo.

• Los controles periódicos después del 
tratamiento médico-quirúrgico en estos 
pacientes son imprescindibles.
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Després que un litigi entre un den-
tista belga i una associació pro-
fessional d’odontòlegs del mateix 

país se sotmetés al veredicte del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea, amb seu 
a Luxemburg, la Sala Tercera va decretar, 
en una sentència del 4 de maig passat que, 
si bé les normes publicitàries “no poden 
suposar una prohibició general i abso-
luta” de qualsevol forma de publicitat, la 
legislació d’un estat membre pot limitar-la 
per raons d’interès públic vinculades a la 
defensa de la salut dels ciutadans i de la 
dignitat de la professió d’odontòleg. 

És la primera vegada que aquest tribu-
nal de la Unió Europea dictamina que 
és possible censurar la publicitat de les 

clíniques dentals i de l’activitat dels 
odontòlegs en aquells casos en els quals 
la delimitació no prohibeixi la publicitat 
amb caràcter general i les limitacions 
que prevegi una legislació de cada país 
siguin proporcionades i justificades. 

Entre 2003 i 2014, Luc Vanderborght, un 
dentista establert a Bèlgica, va fer publi-
citat dels tractaments dentals que oferia 
a través d’internet i en anuncis a diaris 
locals. A més, Vanderborght va instal·lar 
una placa on indicava que era odontò-
leg, l’adreça de la seva pàgina web i el 
telèfon de la seva consulta. Arran d’una 
denúncia presentada per una associació 
professional d’odontòlegs —la Verbond 
der Vlaamse Tandarsten—, es van incoar 

diligències penals contra Vanderborght 
ja que la legislació belga prohibeix qual-
sevol publicitat relativa a prestacions de 
tractaments bucals i dentals, i imposa 
requisits de discreció que han de complir 
els rètols de la consulta d’un odontòleg 
oberta al públic. 

El dentista, com a  resposta, va esgrimir 
que normes com l’article 1 d’una llei de 
belga de 1958 relativa a la publicitat en 
matèria de tractaments o l’article 8 del 
Reial Decret d’1 de juny de 1934 pel qual es 
regula l’exercici de l’odontologia, són con-
tràries al dret dins del marc de la UE. L’ar-
gumentació jurídica de Luc Vanderborght 
se sostenia, per una banda, sobre les direc-
tives de la unió relatives a les pràctiques 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea admet 
la limitació de la publicitat de les clíniques dentals 
sempre que sigui per raons d’interès públic

Imatge d ’una sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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jurídic belga, que “una legislació nacio-
nal que prohibeix tota publicitat relativa 
a una determinada activitat restringeix 
la possibilitat de les persones que l’exer-
ceixen de donar-se a conèixer a la seva 
clientela potencial i promocionar els 
serveis que es proposin oferir”. 

Però, paral·lelament, la interlocutòria 
judicial, ara centrant-se en el controvertit 
litigi principal de la causa apuntava que 
“la salut i la vida de les persones ocupen 
el primer lloc entre els béns i interessos 
protegits pel Tractat de la Unió Europea i 
que correspon als estats membres decidir 
quin nivell de protecció de la salut pública 
pretenen assegurar i de quina manera ha 
d’assolir-se aquest nivell. Paral·lelament, i 
en aquesta mateixa línia, també citava la 
Directiva 2005/29 que “no té com a efecte 
qüestionar les normes nacionals relatives 
a la salut i a la seguretat dels productes o 
a les disposicions específiques que regei-
xen les professions regulades” malgrat 
que una prohibició, com la belga —total 
i absoluta— “implica una restricció a la 
lliure prestació de serveis”. 

Amb caràcter més conclusiu, el Tribunal 
de Justícia europeu redundava que “les 
mesures nacionals que puguin restringir 
l’exercici de les llibertats fonamentals 
garantides pel Tractat de la Unió Euro-
pea només són admissibles a condició 

comercials deslleials de les empreses en 
les seves relacions amb els consumidors 
en el mercat interior i, per altra banda, en 
determinats aspectes jurídics dels serveis 
de la societat de la informació. En particu-
lar, en el comerç electrònic. Davant del xoc 
legislatiu, el Tribunal de Primera Instància 
neerlandòfon de Brussel·les que havia de 
pronunciar-se sobre el litigi va decidir 
sotmetre aquesta qüestió al Tribunal de 
Justícia de la Unió Europa. 

Finalment, la sentència emesa des de 
Luxemburg va concloure que si bé “els 
objectius de la legislació belga són la 
protecció de la salut pública i de la dig-
nitat de la professió d’odontòleg, raons 
d’interés general que permeten justifi-
car una restricció a la lliure prestació 
de serveis, prohibir de manera general 
i absoluta tota la publicitat va més enllà 
del que és necessari per aconseguir els 
objectius perseguits, els quals podrien 
assolir-se duent a terme mesures menys 
dràstiques que determinin, de manera 
més estricta si és precís, les formes i 
modalitats que poden adoptar legalment 
les eines de comunicació emprades pels 
odontòlegs, sense la necessitat de prohi-
bir tota forma de publicitat”. 

En aquesta línia, el Tribunal de Justícia 
de la Unió Europa sí que qualificava 
d’excessives les mesures de la legisla-
ció belga en relació amb la prohibició de 
publicitat de serveis odontològics. Per 
aquest motiu, per una banda, el tribunal 
donava la raó al dentista denunciat ja 
que la Directiva 2000/31 contradiu la 
legislació de Bèlgica en els termes de 
prohibir comunicacions comercials “per 
via electrònica destinada a promocionar 
tractaments bucals i dentals, inclosa la 
realitzada a través d’un lloc web creat 
per un odontòleg”. Uns missatges que, 
segons la sentència, formen part “d’un 
servei de la societat de la informació o 
que constitueix tal servei, en el sentit de 
l’article 8 de la Directiva 2000/31” i inci-
dia, novament referint-se a l’ordenament 

que persegueixin un objectiu d’interés 
general, siguin adequades per garantir 
la realització d’aquest objectiu i no vagin 
més enllà del que és necessari per assolir 
l’objectiu perseguit”. Tot i així, la sentèn-
cia també fa referència a la importància 
de la relació de confiança entre l’odontò-
leg i el seu pacient que “ha de prevaldre”, 
un fet que fa que també procedeixi “consi-
derar que la protecció de la dignitat de la 
professió d’odontòleg també constitueix 
una raó imperiosa d’interès general sobre 
la qual establir limitacions a la publicitat 
de les clíniques dentals.” 
  
Aquest pronunciament judicial es con-
sidera rellevant perquè obra la porta 
als estats membres —a partir dels seus 
ordenaments jurídics— a condicionar o 
restringir la publicitat que fan les clíni-
ques dentals i els odontòlegs a partir de 
qualsevol mitjà de difusió. Unes mesu-
res, això sí, que caldrà aplicar de forma 
proporcionada, per raons vinculades a 
la defensa de la salut del ciutadans i de 
la dignitat de la professió d’odontòleg.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

RUBÉN AZNAR

Advocat de l ’assessoria 

jurídica del COEC

SOL MESTRE

Advocada de l ’assessoria 

jurídica del COEC
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Els odontòlegs, com altres professionals de 
la salut, realitzen una tasca molt deman-
dant psicològicament i han de fer front a 
cada vegada més a pressions de tota mena 
que poden arribar a alterar-ne l’estat anímic 
i afectar l’atenció prestada als pacients. Per 
aquest motiu, el COEC s’ha incorporat a la 
Fundació Galatea amb l’objectiu d’impulsar 
o adequar polítiques col·legials encamina-
des a prevenir riscos psicosocials a la feina 
i generar eines d’afrontament de les patolo-
gies que se’n puguin derivar.

En aquest context ,  s ’ha realitzat un 
estudi sobre la salut, els estils de vida i 
les condicions de treball dels odontòlegs 
i odontòlogues de Catalunya en base a 
una enquesta en la qual han participat 
600 professionals, que constitueixen 
una mostra representativa del conjunt 
d’odontòlegs que treballen a Catalunya. 
Amb el treball s’ha volgut determinar 
l’exposició als factors estressants de la 
feina i les conductes determinants rela-
cionades amb la seva salut.

Es tracta de professionals que treballen 
majoritàriament per compte propi, en 
consultes privades i en tasques assisten-
cials. Estan exposats a diversos factors 
de risc psicosocial entre els quals des-
taca la sobrecàrrega de treball i, alhora, 
un elevat risc de patir la síndrome de bur-
nout o d’estar cremat a la feina. Aquestes 

circumstàncies es compensen amb un 
bon nivell de satisfacció amb la feina que 
realitzen i l’adopció d’estils de vida, en 
general, saludables.

Entorn laboral i condicions de treball 
Gairebé tots els odontòlegs es dediquen a 
l’activitat assistencial (96,6%) en el sector pri-
vat (95,0%) i exerceixen la professió en con-
sultes pròpies (45,4%) o en consultes d’altres 
professionals (37,7%). Destaca que gairebé 
dues terceres parts treballen en més d’un 
lloc realitzant feines similars i combinant 
diversos tipus de contractes, tot i que pre-
dominen els treballadors per compte propi.

Jornades de treball poc dilatades però 
amb horaris que dificulten la vida 
personal i familiar
Un 36,9% dels odontòlegs treballa entre 
35 i 40 hores setmanals, però gairebé el 
40% fa jornades inferiors. Això els situa 
en un nombre mitjà d’hores setmanals 
de feina de 35,6, una xifra que es troba 
per sota de les jornades habituals d’altres 
treballadors de la salut, que acostumen a 
superar les 40 hores. Tot i així, un 55,3% 
considera que els seus horaris de treball 
dificulten la seva vida personal i fami-
liar. Aquesta situació afecta de manera 
especial els més joves (i, en concret, les 
dones) que treballen en tres llocs o més, 
preferentment en consultes d’empresaris 
no odontòlegs.

Sobrecàrrega de treball i risc psicosocial 
Entre les condicions de treball dels odon-
tòlegs catalans destaca una important 
sobrecàrrega de treball, que esdevé el 
principal factor de risc psicosocial i que 
configura dos grups de professionals. 
D’una banda, els que tenen una posició 
activa (treball molt intens però contra-
restat per un alt nivell d’autonomia i de 
participació en l’acompliment de la feina, 
així com un bon suport social per part de 
caps i de companys de feina) en què es 
troben els odontòlegs que tenen consultes 
pròpies amb treballadors o col·laboradors 
al seu càrrec. Aquests són majoritària-
ment homes i professionals de més edat. 

Per altra banda, en un segon grup, hi ha 
els que es troben en una situació d’estrès 
laboral o job strain (alt nivell de sobrecàr-
rega laboral amb un baix nivell de con-
trol sobre el desenvolupament de la feina 
i, sovint, poc suport social en el marc 
laboral). Formen part d’aquest segment 
dones i joves assalariats, i autònoms que 
treballen a consultes d’altres col·legues i, 
especialment, a consultes gestionades per 
personal no professional de l’odontologia. 

Elevada presència de professionals en 
situació de burnout 
La síndrome de burnout està molt present 
entre els odontòlegs. Es tracta d’una situ-
ació d’estrès crònic que s’ha mesurat a 
través de tres dimensions: l’esgotament 
emo ciona l ,  la  desp ersona l it zació i 
l’acompliment professional. 

L’esgotament emocional està present en un 
48,2% dels professionals, en un 25% dels casos 
moderadament i en un 23,3%, de manera ele-
vada. No hi ha diferències ni per sexe ni per edat.

La dimensió que puntua pitjor és la de des-
personalització, que afecta un 58,7% dels 
professionals (un 27% amb un nivell elevat). 
Aquest problema afecta més els homes. 

El 41,1% dels odontòlegs té una percepció 
negativa de l’acompliment personal i pro-
fessional, el 17% a un nivell elevat. No hi 
ha diferències per sexe o per edat, però la 
tendència a millorar l’autopercepció d’efi-
càcia professional s’incrementa amb l’edat.

Els bons hàbits de vida i el risc de ‘burnout’, els aspectes 
més destacats de l’enquesta de salut entre els dentistes 
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En conjunt, podríem parlar d’un 18,9% 
d’odontòlegs amb un risc elevat de patir 
burnout i un 38,3% en risc moderat o latent. 

Alt nivell de satisfacció amb  
les condicions del treball i amb els 
ingressos
Aquests indicadors de riscos psicosocials i 
nivell de burnout associats a la professió no 
impedeixen l’elevat nivell de satisfacció que 
els odontòlegs mostren tant amb els seus 
ingressos (el 71,4% n’està satisfet o molt satis-
fet) com amb les condicions de treball (77,4%). 
Són els professionals de la salut dels analitzats 
per la Fundació Galatea (metges, infermeres, 
farmacèutics i psicòlegs) que millor valoren 
aquests aspectes de la seva feina.

Exercici, alcohol i tabac 
Els estils de vida dels odontòlegs són en 
general saludables pel que fa al consum 
de tabac i d’alcohol o la pràctica d’acti-
vitat física i són equiparables als de la 
població catalana. 

Pel que fa al nivell de pràctica esportiva, 
pràcticament tots realitzen algun tipus 
d’activitat, de manera que només un 4,7% 
del col·lectiu és sedentari. 

El consum d’alcohol es mou també dins 
d’uns paràmetres de baix risc, però en aquest 
cas, els hàbits de la població general són 
més saludables. Entre els odontòlegs, hi ha 
menys abstemis i el consum de risc es més 
alt tant entre les dones com entre els homes. 
Un 9,5% dels odontòlegs (11,8% d’homes i 7,5% 
de dones) presenta un nivell de consum d’al-
cohol que pot afectar-ne la salut.

El percentatge de fumadors (20,3%) i, 
sobretot, el de fumadors diaris (13,9%) 
està per sota del que presenta la població 
general (23,9% fumadors; 20,6% diaris). 
En relació amb altres professionals de 
la salut, la situació dels odontòlegs està 
en un punt intermedi. La prevalença de 
fumadors està per sobre de la dels met-
ges o la dels farmacèutics, però per sota 
de la de les infermeres o els psicòlegs.

Consum de drogues 
Un 65,5% dels odontòlegs ha pres alguna 
droga legal (benzodiazepines) o il·legal 
(cànnabis, amfetamines, pastis o àcid, 
cocaïna i heroïna) en algun moment de 
la seva vida. Un 22,1% manté el consum 
en els últims 30 dies, bàsicament hipno-
sedants (19,0%) i cànnabis (2,5%). Tot i que 

no és totalment comparable, el nivell de 
consum d’aquests professionals sembla 
estar una mica per sobre del de la pobla-
ció general espanyola de 15 a 64 anys.

Son 
L’OMS estableix que un adult ha de dormir 
una mitjana de 7 a 8 hores per mantenir 
durant el dia un bon estat físic i mental. La 
manca de son pot produir fatiga, mals de 
cap i d’esquena, depressió, ansietat, sobre-
pès, trastorns metabòlics i debilitament del 
sistema immunitari. En aquest sentit, un 
24,1% dels odontòlegs es troba en aquesta 
zona de risc, és a dir, dormen 6 hores o 
menys i la mitjana d’hores de son se situa 
en 7 hores, aproximadament les mateixes 
hores que dorm la població general.

Estat general de salut 
La salut dels odontòlegs és, en general, 
bona. Destaca, com acostuma a passar 
entre professionals de la salut, un risc ele-
vat de patir mala salut mental i una major 
presència de símptomes de dolor, majorità-
riament relacionats amb l’aparell locomotor.

Trastorns crònics i salut mental 
Un 48,2% dels odontòlegs té algun tras-
torn crònic. Un percentatge força similar 
al que presenta la població general de la 
mateixa edat i destaca, com a element 
positiu, una baixa prevalença dels tras-
torns depressius o d’ansietat, que es tro-
ben per sota dels de la població catalana. 

Els professionals que declaren patir tras-
torns depressius o d’ansietat representen un 
14,3% del total (el 12,6% dels homes i el 15,8% 
de les dones), s’incrementen amb l’edat i 
afecten un 21,4% dels més grans de 55 anys. 

Es tracta de percentatges força similars 
als que presenta la població general 
catalana (13%) o els metges (12%), però 
per sota del que presenten les inferme-
res (17,9%). D’altra banda,, el percentatge 
d’odontòlegs que està en risc de desenvo-
lupar problemes de salut mental se situa 
en el 21,6%, sense que hi hagi diferències 
ni en funció del sexe ni de l’edat. 

Dolor, fatiga i estrès 
Un elevat percentatge de dentistes afirma 
que durant l’últim mes ha experimentat 
problemes de dolor (46,1%), de fatiga (40,3%) 
o d’estrès (35,9%). En tots els casos, les 
manifestacions són més habituals entre 
les dones. Aquestes prevalences són altes 

i es troben per sobre de les que presenten 
altres professionals de la salut tret de les 
infermeres, que són els professionals amb 
pitjors indicadors en aquest sentit.

Més sobrepès entre els homes
Com acostuma a passar en altres col·lectius 
de professionals de la salut, la meitat dels 
odontòlegs homes (53%) té obesitat i sobre-
pès però es tracta d’una prevalença força 
similar a la de la població catalana. En el 
cas de les odontòlogues, hi ha una menor 
prevalença de sobrepès i obesitat (16,5%) que 
entre les dones catalanes (19,9%).

Bones pràctiques preventives 
Els odontòlegs es controlen de manera peri-
òdica el colesterol (54,3%) i la tensió (34,8%) 
en la mateixa proporció que la població 
catalana i segons recomanacions en funció 
de l’edat. Com passa sovint entre els pro-
fessionals de la salut, són pocs (14,7%) els 
que es posen la vacuna de la grip. En canvi, 
la majoria de les odontòlogues (88,1%) es fa 
una revisió ginecològica anual.

Consum de fàrmacs 
El consum de medicaments per part dels 
odontòlegs és més elevat que el de la 
població general: un 77,7% ha pres algun 
medicament en els quinze dies anteriors 
al moment de l’enquesta mentre que en la 
població general espanyola de la mateixa 
classe social ho ha fet un 54%. Tanmateix, 
si ho comparem amb altres professionals 
de la salut, el consum de fàrmacs dels 
odontòlegs és similar al que trobem entre 
els metges. Igualment, és també impor-
tant el percentatge d’odontòlegs que els 
han pres per iniciativa pròpia (60,4%). Els 
medicaments més autoadministrats són 
analgèsics o antiinflamatoris.

Consum de psicofàrmacs similar al 
d’altres professionals de la salut 
El consum de psicofàrmacs (antidepres-
sius i/o hipnòtics i/o ansiolítics) per part 
dels odontòlegs (19,9%) és, en general, 
una mica superior al consum que en fan 
les infermeres (15,7%), però similar al 
dels farmacèutics (20,5%). Es troben per 
sota els psicòlegs i els metges (12,8%), 
però les diferències tampoc són massa 
importants. Cal destacar el consum per 
part dels odontòlegs homes: el 22,7% ha 
pres algun psicofàrmac en els últims 15 
dies, un percentatge només comparable 
al consum dels homes farmacèutics 
comunitaris (21,5%).
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El COEC i el Banc de Sang i 
Teixits han signat un conve-
ni de col·laboració per pro-

moure les donacions en l’àmbit dels 
professionals de l’odontologia i, al-
hora, informar sobre salut bucoden-
tal als donants de sang. En el marc 
d’aquest conveni, aquest setembre 
passat, s’ha portat a terme una cam-
panya conjunta.
 
El president del COEC, el Dr. Antoni 
Gómez, destaca la importància de 
campanyes com aquesta perquè “de 
cara a la societat, reforcen el nostre 
paper com a prescriptors de salut”. I 
afegeix que, en aquest cas concret, 
“tenim l’oportunitat de fer arribar als 
donants una informació valuosa, a 
banda de reconèixer-los la generosi-
tat amb un petit obsequi”.

La campanya es va portar a ter-
me del 4 a 24 de setembre arreu de 
Catalunya. Durant aquestes dates, 
cada persona que va anar a donar 
sang va rebre un kit d’higiene bu-
codental del COEC que incloïa den-
tifrici, un raspall de dents amb el 
lema “Ves al dentista un cop l’any”, 
l’eslògan de la nova campanya de 
promoció de salut bucodental del 
Col·legi, i un fulletó amb consells 
de salut sobre la donació de sang 
desprès d’anar al dentista. 

El COEC i el Banc de Sang i Teixits posen en 
marxa una campanya de donació de sang i de 
promoció de la salut bucodental  
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El 16 de setem bre pa ssat ,  la 
Junta de Govern del COEC va 
fer una visita per conèixer, de 

primera mà, les instal·lacions d’Inibsa 
Dental, una companyia de referència 
en el mercat odontològic ubicada a 
Lliçà de Vall que forma part del Grup 
Inibsa. Actualment, de cara al mercat 

espanyol, l ’empresa centra la seva 
planificació estratègica en quatre 
grans àrees: el control del dolor, la 
contenció de les infeccions,  la cirur-
gia i la restauració odontològica. En 
l’àmbit Internacional, Inibsa Dental 
comercia l itza u na ga m ma pròpia 
d’anestèsics dentals.

La Junta de Govern del COEC  
visita les instal·lacions d’Inibsa



36 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 180

INSTITUCIONAL · LA MINISTRA DE SANITAT VISITA EL COEC

El 8 de juny passat, la ministra 
de Sanitat, Dolors Montserrat, 
va fer una històrica visita al 

Col·legi durant la qual el president 
del COEC, el Dr. Antoni Gómez, li va 
presentar les grans línies d’una nova 
campanya de promoció de la detecció 
precoç del càncer oral. Es tracta d’una 

El president del COEC també va tras-
l ladar-l i  a lgunes de les qüestions 
que més preocupen al col·lectiu: la 
publicitat enganyosa, la qüestió de les 
especialitats i la plètora professional. 
A l’esmorzar de treball en el qual es 
va desenvolupar la trobada també hi 
van assistir, com a representats de la 

iniciativa del Dr. Gómez que veurà la 
llum en els pròxims mesos. En aca-
bar la visita, la ministra va piular dos 
missatges en el seu compte de Twit-
ter en els quals donava compte de 
la reunió i, en relació amb el càncer 
oral, anunciava la voluntat de “trabajar 
juntos para prevenirlo y curarlo mejor ”.

El president del COEC i la ministra de 
Sanitat exploren vies de col·laboració  
per fer front al càncer oral

Diversos moments de la visita de Dolors Montserrat al COEC
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junta, el Dr. Casals (secretari), el Dr. Caro 
(tresorer) i el Dr. Pareja (comptador), al 
marge del Dr. Seguí Lanfranco i la Dra. 
Ester Delgado. La jornada també va 
incloure una visita a la Clínica Odonto-
lògica Solidària del COEC i al museu de 
la institució. La Dra. Ceperuelo també hi 
va assistir com a directora del Museu.
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INSTITUCIONAL · RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE SECRETARIA

Les instal·lacions de la Secretaria del COEC 
es renoven per guanyar en confort

El Col·legi  ha por tat  a ter me 
a q u e s t  e s t i u ,  e n t r e  e l  2 8 
d’agost i el 8 de setembre, una 

important renovació de les instal-
lacions de la Secretaria ,  situada a 
la cinquena planta de la seva seu. 
L’estudi MOEM Arquitectes ha estat 
l ’encarregat d’elaborar el projecte 
de refor ma amb l ’object iu d’ofer ir 
u n es p a i  d ’acol l id a  més prop er  i 
agradable als col·legiats,  així com 
augmenta r la confor tabi l itat  dels 
t r e b a l l a d o r s  i  t r e b a l l a d o r e s  d e l 
COEC. El resultat ha estat un espai 
diàfan en què destaca la presència 
d’u n conju nt de cadires de colors 
q u e  c o nt r a s te n  a m b  l a  r e s t a  d e 
mobiliari de color blanc. 



39180 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Eran los últimos días de agosto y me pilló apurando las vacaciones. Una 
llamada de un amigo me dejo conmocionado. Me explicó que, en las 
próximas horas, Jaime Murtra nos iba a dejar para siempre. 

Mi primera reacción fue de incredulidad y negación pero, desgraciada-
mente, la noticia se confirmaba por varias fuentes. Era verdad. 

Lo segundo que pensé fue: ¡qué lástima! No he podido despedirme de él. 
Me hubiera encantado sentarme con él una tarde, tranquilamente, y char-
lar sobre lo humano y lo divino. Y, en medio de la conversación, decirle lo 
muchísimo que le admiraba y lo agradecido que le estaba por todo lo que 
había significado para mi. Lo mucho que le debía. Y él, probablemente 
diría que no era nada, que para eso estaba. Para ayudar y enseñar. Que 
ese era nuestro deber y que él lo hacía lo mejor que podía. Y lo diría con 
humildad. Con esa humildad que tienen solo las personas más grandes.  

Me hubiera encantado decirle que fue él, el responsable de que me reena-
morara de mi profesión. Me hubiera gustado decirle lo mucho que significó 
para mi y para tantísimos otros discípulos (no solo alumnos) a los que nos 
guió, con sus principios éticos y de buena praxis, a aprender nuevas técni-
cas. Nos enseñaba odontología, por descontado, pero tanbien nos enseñaba 
a pensar. Y, sobre todo, nos enseñaba a ser honestos con nuestros pacientes. 
A esforzarnos al máximo para ofrecerles siempre lo mejor de nosotros. Y 
no lo hacía con charlas y exposiciones. Lo hacía con el ejemplo. Me hubiera 
gustado decirle tantas cosas que generalmente no expresamos a nuestros 
seres queridos… Porque Jaime era una persona a la que quería. Porqué 
se hacía querer. Y mucho. Porque era un corazón con patas. Una BUENA 
persona, de nobles sentimientos. Y generoso donde los haya. Generoso con 
su tiempo, con sus conocimientos, con su cariño y ayuda. “Jaime, tengo un 
caso complicado y no sé muy bien por donde seguir”. “Tráetelo a la consulta 
y lo hacemos juntos”, te decía como si nada. Jamás le escuche hablar mal 
de nadie y, en algunas ocasiones, le sobraron motivos.  

Y en esa imaginaria conversación, le hubiera dado una y otra vez las 
gracias, y el hubiera sonreído, con esa sonrisa picarona y auténtica, 
quitándose importancia a sí mismo y a sus nobles gestos.

Jaime Murtra, in memoriam

Cuando me pidieron, desde la SomCOEC, que hiciera este escrito de despe-
dida de Jaime, pensé que tal vez no era la persona más indicada. Seguro 
que había colegas que le conocían mejor que yo. Más allegados. Llamé a 
su hija Cristina para decírselo y sugerirle, incluso, si prefería escribir ella 
misma unas palabras. Quedamos que lo haría yo, pero antes, me manda-
ría correos electrónicos, mensajes, whatsapps, etc. de despedida que iba 
recibiendo la familia de amigos y compañeros. 

Abrumadora. Es la palabra que mejor define la avalancha de cariño, reconoci-
miento, respeto y gratitud que se refleja en los escritos y mensajes.

En ellos se recogen mil anécdotas, muchas coincidentes. Las sesiones 
de los jueves por la noche, con pizzas y cava. El darle de comer a los 
peces entre visita y visita. La broma del falso mordisco en la pantorrilla 
mientras ladraba como un perrillo. Alguna de sus míticas explosiones 
de genio. Yo tuve la suerte de vivir la mayoría de ellas. En muchas cosas 
era como un niño grande. Bromista, divertido, inocente, con rabietas 
que se le pasaban en unos minutos, sin rencor. Y por ello, todo el mundo 
quería a Jaime. Y todos le echaremos de menos. Cuca, Carolina y Cristina, 
vosotras más que nadie. Y familiares, colegas, alumnos y todos los que 
le conocimos, tanbien.

Hace poco escuché en algún sitio que nadie muere del todo si su 
recuerdo pervive en quienes lo conocieron. Tú, Jaime, no morirás nunca. 
Porque has dejado en todos los que tuvimos la suerte de conocerte, 
un inmenso vacío en nuestros corazones que solo podremos llenar 
recordando tantos y tantos buenos momentos en los que tuvimos la 
suerte de disfrutar de ti.

Espero que, allí donde estés, tengamos un día esa conversación que 
tenemos pendiente.

Fernando Autrán Mateu
Discípulo y amigo de Jaime

Jaime Murta con su hija Cristina, tanbien odontóloga colegiada

JAIME MURTRA, IN MEMORIAM · OBITUARI
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INSTITUCIONAL · SEU PROVINCIAL DEL COEC A GIRONA

La Seu Provincial del COEC a Gi-
rona s’ha sumat, un any més, 
al programa ”Vacances en Pau” 

promogut per l’Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS). 
L’objectiu de la iniciativa és oferir 
atenció sanitària als nens i nenes 
provinents del Sàhara Occidental que 
cada any acullen famílies gironines.

Els infants que arriben durant els 
mesos d’estiu a Girona són sotme-
sos a revisions mèdiques per com-
provar quin és el seu estat general 
de salut. Per completar aquests 
exàmens, els odontòlegs obren les 
portes dels consultoris per oferir-
los revisions i tractaments dentals 
totalment gratuïts.

En la campanya d’aquest any, s’han 
atès un total de 19 nens i nenes 
dels 55 que van arribar en el pro-
grama. Els nens i nenes de la regió 
nord-africana, després de passar 
l’estiu en terres catalanes, es retro-
ben amb les seves famílies als cam-
paments del Sàhara Occidental.

La Seu Provincial del COEC a Girona participa en 
l’acolliment gratuït d’infants sahrauís durant l’estiu



41180 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

SEU PROVINCIAL DEL COEC A TARRAGONA · INSTITUCIONAL

La Seu Provincial del COEC a Tarragona enceta del curs 
acadèmic amb formacions que cerquen l’excel·lència

a l’acceptació d’ un pressupost”, que 
conduirà Xavier Esteban, consul-
tor, formador i coach de clíniques 
dentals. El dies 3 i 4 de novembre 
s’oferirà “L’art del maneig de l’àcid 
hialurònic en la implantologia (pa-
pil·les, teixits tous i àrees peribucals 
amb combinació amb les sistemàti-
ques Microdent), un curs que impar-
tirà el Dr. Edgar Teddy Romero. 

Paral·lelament, la seu de Tarragona 
anirà informant de totes les novetats 
previstes i atendrà qualsevol consulta 
que els col·legiats li facin arribar per 
telèfon o correu electrònic.

Aquest any, la Junta Provinci-
al de Tarragona vol començar 
amb força el curs acadèmic i 

fer-lo extensiu a tots els col·legiats que 
per, proximitat o per dates, vulguin 
apropar-se a la seu per poder gaudir 
de l’oferta formativa El curs s’ha pla-
nificat basant-se en l’excel·lència i en 
els interessos dels col·legiats.

El programa es va inaugurar a finals de 
setembre, concretament el dia 30, amb 
el curs “Com afrontar una extracció al 
sector anterior? Protocols predicibles 
per a  un abordatge multidisciplinari”, 
a càrrec dels doctors Marià Santama-

ria i Sergio García, i amb el patrocini 
de Dentsply. El 7 d’octubre, es va im-
partir una sessió teoricopràctica amb 
la utilització de maniquí de simulació i 
simulador de DEA dirigit pel Dr. Bernat 
de Pablo. Es tracta d’un curs homolo-
gat pel Consell Català de Ressuscitació 
(CCR) i l’Institut d’Estudis de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya que es 
dirigeix a tot l’equip dental. 

El 21 d’octubre, la delegació s’estre-
na amb un curs de gestió de SEPA, 
també obert a tots els professionals 
de l’àmbit dental: “Com presentar 
un pressupost amb èxit? Claus per 
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CAMPANYA COEC 2017 · INSTITUCIONAL

Professionals i públic en general aplaudeixen ‘Ves 
al dentista un cop l’any’, la campanya de promoció 
de la salut bucodental del COEC d’aquest 2017

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya 
ha estrenat, aquest estiu, una 

nova campanya de promoció de la 
salut bucodental. S’anomena “Ves al 
dentista un cop l’any” i està protagonit-
zada pel reconegut músic i compositor 
Manu Guix, acompanyat de la cuinera 
Ada Parellada, la periodista Elisenda 
Camps i la jove Paula Alòs, guanyadora 
del concurs “MasterChef Junior 2017”.

El principal objectiu de la campanya és 
animar a persones de totes les edats a 
tenir cura de la salut bucodental. Segons 
dades de l’Atlas de la Salut Bucodental, 
4,6 milions de catalans de 12 anys o més 
tenen càries permanents i 1,1 milions 
d’adults presenten malaltia periodontal. 
Malgrat tot, només un 48% de la població 
del nostre país va al dentista regular-
ment. Una pràctica molt recomanable que 
permet, per exemple, detectar a temps 
patologies tan greus com el càncer oral. 

En aquest sentit, a l’hora d’exposar 
els objectius de la campanya, el presi-
dent del COEC, el Dr. Antoni Gómez, 
alertava que, actualment, el 85% dels 
càncers orals es diagnostiquen tard a 
Catalunya, on es registren 550 nous 
casos anuals, dels quals 165 són mor-
tals, segons les enquestes epidemi-
ològiques: “Per càncer oral, moriran 
més catalans que per accident de 
trànsit”, assegurava el Dr. Gómez.

Malgrat que és un tema molt seriós, 
continuava dient, “no volíem fer una 
campanya que atemorís les persones 
sinó tot el contrari, explicar que cui-
dar-se la boca és positiu i ens permet 
gaudir al màxim de la vida”. Per això, 
afegia, “amb la meva Junta, enguany 
hem apostat per un format totalment 
nou i sorprenent: fer una cançó amb 
molt de ritme per explicar els avan-
tatges d’anar al dentista”. 
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INSTITUCIONAL · CAMPANYA COEC 2017

...és la tornada de la cançó que ha compost 
Guix exclusivament per al COEC a ritme 
de rumba i que ell mateix interpreta acom-
panyat d’Ada Parellada, Elisenda Camps 
i Paula Alòs per visualitzar que la salut 
bucodental ens implica a tots: homes i 
dones, grans i petits.

El ritme enganxós de la música de la cam-
panya s’ha difós a través de les ràdios del 
nostre país. També ha tingut presència grà-
fica al metro de Barcelona i als autobusos 
de la capital catalana i de Lleida, Girona i 
Tarragona. Però, sobretot, a través de les 
xarxes socials, gràcies al vídeo musical del 
tema que es va enregistrar amb els prota-
gonistes de “Ves al dentista un cop l’any”.

Unes setmanes després de la posada en 
marxa de la campanya, el Dr. Gómez en 
feia aquest balanç: “Estem molt satisfets 
de la bona acollida que ha tingut, tant per 
part del nostre col·lectiu, com del públic 
en general. Ho hem pogut constatar en els 
molts missatges de felicitació que ens han 
fet arribar un gran nombre de col·legiats, 
així com d’altres col·legis professionals 
d’arreu de l’Estat”.

“Ves al dentista un cop l’any” també ha 
tingut un important ressò a les xarxes 
socials, on el vídeo de la campanya ha 
superat les 80.000 reproduccions i més 
de 800 persones l’han compartit als seus 
perfils personals o professionals. 

Un cop l’any, repara el dany.
Ves al dentista que no n’hi ha per tant!

Cuida’t la boca, fes-te un regal.
És molt important.

Un cop l’any, repara el dany
que el teu somriure torni a brillar.
No perdis la pista, ves al dentista.
I tingues la boca com cal.

Eo, oeo
No siguis capsigrany!
Eo, oeo
I ves al dentista un cop l’any!
Eo, oeo
Ja veuràs que ho agrairàs!
Eo, oeo
Cuidar-se és molt important!

http://www.coec.cat/ca/concurs-lipdub

Participa 

al concurs

de Lipdub
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MANU GUIX · ENTREVISTA

Manu Guix: “Són aquest tipus de coses, les que 
et fan sentir que el que fas és útil i pots ajudar 
la gent fent música”

Explica’ns com vas afrontar el 
procés de composició de “Ves 
al dentista un cop l’any”…

Doncs amb molta alegria! Com a músic, 
tenir l’oportunitat de compondre una 
cançó per una campanya amb un mis-
satge tan important per a la salut de 
les persones et proporciona les millors 
motivacions que es poden tenir. Són 
aquest tipus de coses les que et fan 
sentir que el que fas és útil, i que pots 
ajudar la gent fent música. Em fa sentir 
molt afortunat. Vaig tenir molt clar, des 
del principi, que havia de ser una cançó 
alegre i que transmetés alegria, ja que, 
des del bon humor, és com es comuni-
quen millor els missatges.

Fer una cançó que parlés de 
promoció de la salut bucodental 
a ritme de rumba ha estat un en-
càrrec difícil?
La veritat és que no, més aviat al con-
trari, trobo que va ser un gran encert 
per part de l’organització. És un ritme 
molt nostre, que tots sentim proper i 

que fa moure el peu de tothom quan el 
sent. Ha estat el millor ritme per trans-
metre l’alegria i l’energia positiva volia 
mostrar la campanya.

Com va ser la jornada de gravació del 
tema tenint present que les coprota-
gonistes de la campanya (Ada Pare-
llada, Elisenda Camps i Paula Alòs) 
no són cantants professionals?
La sessió de gravació amb l’Ada, l’Eli-
senda i la Paula va ser meravellosa! 
És cert que cap de les tres és cantant 
professiona l ,  però va n venir  a mb 
una actitud tan positiva i tan dis-
posades a fer el que calgués, que va 
ser sorprenentment fàcil gravar-les. 
La ver itat és que diu molt a favor 
d’elles que es prestessin a fer això. 
Tant l’Ada com l’Elisenda són dues 
professionals reconegudíssimes en 
els seus camps i van saber sortir de 
la zona de confort fent una cosa que 

no havien fet mai en públic. Sempre 
amb un somriure. I la Paula, una jove 
promesa culinària, és una noia amb 
tant talent que serà capaç de fer el 
que li doni la gana en aquesta vida. 
Va gaudir de la sessió com ningú i 
vam riure moltíssim.

Com a professional del món de la 
música i com a cantant, com tens 
cura de la teva salut bucodental?
Soc fill del Casimiro, d’aquella campa-
nya de “me lavo los dientes, me pongo 
el pijama...” em va arribar ben endins. 
I, a casa, vaig tenir la immensa sort 
que els meus pares van donar mol-
tíssima importància a la salut bucal. 
Vaig dur ortodòncia de petit i ren-
tar-me les dents és un hàbit sagrat 
en la meva rutina diària. No faig res 
especial, rentar-me les dents mínim 
dues vegades al dia. I, això sí, vaig al 
dentista un cop l’any!



46 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 180

INSTITUCIONAL · SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE PAGAR LA QUOTA COL·LEGIAL

Les competències i activitats del 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya, com diuen 

els Estatuts, no es limiten a la defensa 
dels interessos corporatius, sinó que han 
de promocionar l’activitat professional i 
el benestar dels col·legiats i col·legiades. 
Per fer-ho, es necessiten diners.

L’estructura econòmica de la institució 
fa que la gran majoria dels ingressos 
necessaris tingui l’origen en les aporta-
cions dels seus membres. Això ha estat 
així des que som Col·legi i és bastant 
probable que ho sigui en el futur. Certa-
ment, obtenim altres recursos del lloguer 
dels despatxos a la quarta planta o de 
comissions i serveis, però el gruix dels 
ingressos continua sent el que prové de 
les quotes de cadascun de nosaltres.

No som una entitat amb ànim de lucre. 
El nostre objectiu no és guanyar diners. 
La gestió, doncs, s’ha de fer tenint 
al cap que s’ha de gastar només el 
necessari i que cal tenir diners de més 
per afrontar imprevistos. Per aconse-
guir-ho, tothom ha de complir amb les 
seves obligacions. Quan algú no ho fa, 

i de 3,00 € a Lleida. No cal dir que si es 
generen altres despeses també aniran 
a càrrec de qui no ha pagat. No es tracta 
de cap mena de multa ni sanció, és part 
de l’import de la quota col·legial.

Pel que fa a les quotes de l’assegurança 
de responsabilitat civil col·lectiva, en el 
cas que els col·legiats la tinguin con-
tractada amb el COEC, l’impagament 
també genera despeses de devolució 
(4,28 €) que són repercutides igualment 
als col·legiats que no les satisfan. 

En el cas que un col·legiat hagi can-
viat de compte o la seva entitat ban-
cària hagi estat partícip d’una fusió o 
absorció amb el conseqüent canvi de 
número de compte, ha de comunicar 
el canvi al COEC. La manca de comu-
nicació no l’eximeix de satisfer les 
corresponents despeses de devolució 
per cada rebut impagat.

Volem esmentar, finalment, que a l’Assem-
blea del 29 de maig passat es va aprovar 
una modificació parcial dels Estatuts del 
COEC. Pel que fa a l’impagament de quotes, 
es preveu que, en el cas de que un col·legiat 
no aboni durant sis mesos consecutius les 
quotes col·legials, serà requerit perquè les 
faci efectives i, si un cop transcorregut 
un mes des d’aquest requeriment no les 
ha satisfet, el Col·legi, previ tràmit d’au-
diència, el suspendrà de l’exercici de la 
professió fins que hagi satisfet la totalitat 
del deute. La suspensió, però, no allibera al 
col·legiat del pagament de les quotes que 
es vagin produint ni impedeix que el COEC 
procedeixi a reclamar-les. 

són els altres companys qui ho han de 
fer. En aquests moments (setembre del 
2017), han estat retornats i estan pen-
dents de cobrament 110.500 €.

L’article 26.5 dels Estatuts diu: “són 
deures dels col·legiats i col·legiades, 
encara que la professió s’exerceixi a 
través d’una Societat Professional abo-
nar, quan siguin lliurades, les quotes i 
les aportacions establertes pels òrgans 
de govern del Col·legi”. En aquest sentit, 
el reglament deixa clar que el col·legiat 
és el màxim responsable de saber si 
està al dia de les obligacions col·legials 
pel que fa al pagament de la quota. El 
COEC no té l’obligació de recordar-l’hi, 
però, tanmateix, ho fa. 

L’impagament de les quotes col·legials 
genera despeses. El banc retorna el 
rebut i efectua un càrrec per la devolu-
ció que posa en marxa un procediment 
administratiu intern que suposa temps i 
dedicació del personal. Per aquest motiu, 
es va decidir repercutir aquesta despesa 
de temps i diners a qui no paga. S’ha 
establert una quantitat de 4,28 € a Bar-
celona i a Girona; de 4,08 € a Tarragona, 

Sobre l’obligatorietat de pagar la quota col·legial

DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO
Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC



47180 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

ESTRUCTURA DEL DEUTE FINANCER DEL COEC · INSTITUCIONAL

Què és un swap?
E s  t r a c t a  d ’ u n  p r o d u c t e 
financer complex que es pot 

utilitzar com a cobertura del tipus 
d’interès d’un préstec hipotecari. És 
a dir, fer que en una hipoteca de renda 
variable quedi fixat el tipus d’interès. 
Això pot ser molt favorable quan els 
t ipus són molt  a lts  o ,  per  cont ra , 
dolent si els tipus són baixos. 

Si agafem d’exemple el COEC i un 
moment (com l ’act ua l)  en el  qua l 
l ’ Eur ibor ronda el  0 veiem que en 
u n a  h ip o te c a  e s t à n d a r d  d ’ E u r i-
bor+1  ens tocaria pagar al voltant 
d’un 1% d’interès. Però amb el swap 
estem pagant el 4 ,9% d’interessos. 
Per tant,  hi estem perdent diners. 
Si imaginem un escenari en el qual 

condicions més avantatjoses? Una 
bona pregunta, oi? La resta de bancs, 
però, després d’analitzar el contracte 
acaben declinant l’interès a causa de 
l’elevat cost de cancel·lació del swap. 
D ’aquesta manera,  si  cancel·lem i 
dema nem un crèdit  nou a a lguna 
altra entitat, encara que sigui a un 
tipus més reduït, l’import que acaba-
rem pagant serà similar.  

Al capdavall, doncs, i referint-nos a 
les quatre primeres hipoteques, l’ideal 
serà esperar a que venci el swap (que 
afortunadament passarà abans d’aca-
bar de pagar el préstec) i, en aquell 
moment ,  renego cia r  e l  prés te c  o 
canviar-lo d’entitat bancària (sempre 
que els tipus siguin  baixos i valgui 
realment la pena). 

l ’ Eur ibor pugés a l  5% ,  ens tocar ia 
pagar un 6% d’interès, però, en tenir 
establert el swap, només pagaríem el 
4,9. En aquest segon cas, les condici-
ons anirien a favor nostre.  

Davant d’aquesta situació, en la qual 
el swap ens situa en una posició total-
ment desfavorable, el lògic és pensar: 
per què no el cancel·lem?  Doncs bé, 
aquest tipus de cobertura sí que es 
pot cancel·lar, però cal pagar tota la 
quantia pendent fins al venciment. 
Per tant, no hi hauria possibilitat de 
generar cap estalvi i ens menjaríem 
el préstec amb patates. 

Una altra qüestió que sorgeix és: per 
què no ens emportem el crèdit a una 
altra entitat bancària que ens ofereixi 

Seguint amb la política de màxima transparència, en aquest article, explicarem el deute hipotecari que el COEC té contret amb CAIXABANC. 
Aquest deute es va contreure durant la construcció de la nova seu del Col·legi. En concret, es tracta de cinc hipoteques. Les quatre primeres 
són de tipus variable, però estan associades a un swap de cobertura del tipus d’interès queda fixat al 4,9%. L’última hipoteca és de tipus fix 
amb un swap intern que fixa el tipus d’interès en el 6,27%. Abans d’entrar-hi en detall, però, explicarem de manera senzilla què és un swap.

Estructura del deute financer del COEC
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INSTITUCIONAL · ESTRUCTURA DEL DEUTE FINANCER DEL COEC

ANÀLISI DE LES QUATRE PRIMERES HIPOTEQUES
HIPOTECA 1 
El préstec es va constituir el 27/4/2000 per un import de 3.449.809,48 €. La data de venciment és l’1/01/2025, el 
tipus d’interès variable d’Euribor+1, però porta associat un swap que fixa el tipus al 4,9%. Aquest swap venç el 
15/11/2017. El capital pendent és d’1.656.522,79 €. La garantia en el cas que el COEC incorregués en impagament 
seria la seu col·legial.
 
Estratègia: Quan venci el swap, renegociar o canviar d’entitat bancària si els tipus segueixen sent baixos i 
millorar així el diferencial.

HIPOTECA 2 
El préstec es va constituir el 18/6/2002 per un import de 2.021.880 €. La data de venciment és l’101/2027, el tipus 
d’interès variable d’Euribor+1, però porta associat un swap que fixa el tipus en el 4,91%. Aquest swap venç el 
15/06/2018. El capital pendent és d’1.111.874,89 €.  La garantia en el cas que el COEC incorregués en impagament 
seria la seu col·legial.

Estratègia: Quan venci el swap, renegociar o canviar d’entitat bancària si els tipus segueixen sent baixos i 
millorar així el diferencial.

HIPOTECA 3
El préstec es va constituir el 24/12/2004 per un import de 2.400.000 €. La data de venciment és l’1/05/2030, el 
tipus d’interès variable d’Euribor+1, però porta associat un swap que fixa el tipus en el 4,89%. Aquest swap venç el 
15/07/2018. El capital pendent és d’1.164.765,49 €. La garantia en el cas que el COEC incorregués en impagament 
seria la seu col·legial.

Estratègia: Quan venci el swap, renegociar o canviar d’entitat bancària si els tipus segueixen sent baixos i 
millorar així el diferencial.

HIPOTECA 4
El préstec es va constituir el 31/07/2006 per un import de 3.250.000 €. La data de venciment és l’1/07/2030, el 
tipus d’interès variable d’Euribor+1, però porta associat un swap que fixa el tipus en el 4´92%. Aquest swap venç el 
15/05/2018. El capital pendent és d’1.758.265,65 €. La garantia en el cas que el COEC incorregués en impagament 
seria la seu col·legial.

Estratègia: Quan venci el swap, renegociar o canviar d’entitat bancària si els tipus segueixen sent baixos i 
millorar així el diferencial.
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ESTRUCTURA DEL DEUTE FINANCER DEL COEC · INSTITUCIONAL

DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO
Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC

HIPOTECA 5
Aquesta mereix un capítol a part. Es va constituir el 18/10/2007 per un import de 3.100.000 €, però porta inclòs un 
swap intern fins que venci el préstec el 18/10/2030 que fixa el tipus d’interès en un sagnant 6,27%. Amb aquest 
producte, actualment, amb els tipus d’interès tan baixos estem perdent molts diners. El capital pendent és de 
2.145.546,38 € i la garantia en el cas que el COEC incorregués en impagament seria la pignoració de les quotes 
col·legials presents i futures.

El cost de cancel·lació parcial anticipada que en origen era del 2,5% s’ha aconseguit renegociar al 0,25%. 

L’estratègia financera en aquest cas serà ,sempre que la tresoreria ho permeti, cancel·lar el deute anticipadament 
un any rere l’altre mentre els tipus d’interès es mantinguin baixos. Per aquest motiu, es va proposar en assemblea 
una amortització parcial anticipada de 300.000 € del préstec que va ser acceptada per unanimitat. 

Hipoteca Capital Pendent
Interès 
vigent

Interessos 
pagats últims 
dotze mesos

Tipus swap
Interès 

swap
Venciment

swap

Hipoteca 1 27/04/2000 3.449.809,48 € 1.656.522,79 € 1% 17.597,76 4.90% 93.841,40 16/07/2018

Hipoteca 2 18/06/2002 2.021.880,00 € 1.111.874,89 € 1% 11.557,06 4.91% 63.283,33 15/05/2018

Hipoteca 3 24/12/2004 2.400.000,00 € 1.164.765,49 € 1% 13.027,20 4.89% 65.662,13 15/11/2017

Hipoteca 4 31/07/2006 3.250.000,00 € 1.758.265,65 € 1% 18.552,84 4.92% 98.190,32 15/06/2018

Hipoteca 5 18/10/2007 3.100.000,00 € 2.145.546,38 € 6,27% 138.014,63 n/d n/d n/d
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Més informació:
T/ 93 310 15 55
(de 10.00 a 14.00 h)
coec@coec.net

La seu del Col.legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya ofereix una àmplia oferta de lloguer d’espais per 
a esdeveniments dels col.legiats, institucions i empreses 
comercials a l’Eixample de Barcelona.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
ofrece un entorno inmejorable para la realización de cualquier

evento. Por este motivo, pone a disposición de empresas,

laboratorios y asociaciones sus instalaciones mediante múltiples

fórmulas de reunión.

Nuestra sede, muy bien comunicada, está ubicada en el centro de

la ciudad, en Travessera de Gràcia, 93-95, en pleno ensanche

barcelonés (parking en el mismo edificio).

Las instalaciones están adaptadas para poder organizar cualquier

tipo de actividad que quiera promocionarse (presentación de

productos, actividades de formación, jornadas, simposios,

reuniones, etc).

Disponemos de aulas con capacidad para 15, 25, 30 o 40

personas y salas de reuniones para grupos más reducidos.Todas

las aulas y salas están provistas del equipamiento técnico

necesario, que las convierte en un espacio idóneo donde se

combina la comodidad y funcionalidad.

Para presentaciones y conferencias dirigidas a un gran público,

disponemos de un auditorio, con capacidad para 337 personas y

equipada con la más alta tecnología audiovisual (videoproyectores,

pantallas, proyector de diapositivas y transparencias, megafonía,

gravación en audio y servicio de traducción simultánea).

Asimismo, para completar este servicio podemos facilitar la

edición y envío de invitaciones a todos sus clientes o asociados. De

forma opcional también les ofrecemos la contratación de azafatas,

así como un servicio de catering.

No dude ponerse en contacto con nosotros para cualquier

información adicional que precise.

Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya

Contacto: Elisabeth Soler
Tel. 93 310 15 55, ext. 460 
(de 10.00 a 14.00 h)
esoler@coec.net
Travessera de Gràcia, 93-95
08006 Barcelona
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LA FIRMACIÓ CONTINUADA, CLAU PER A L’EXCEL·LÈNCIA ODONTOLÒGICA · INSTITUCIONAL

Quan encara érem a la facultat, molt 
sovint sentíem parlar de la formació 
continuada i de com n’era de fona-

mental per al bon desenvolupament de la 
nostra tasca assistencial. Ens deien que tot 
el que havíem après a la universitat no era 
més que “una bona base” per, posteriorment, 
formar-nos en cursos, màsters i postgraus. 
Que la vida canvia a una velocitat tremenda 
i que si no ens formàvem contínuament no 
estaríem mai al dia... 

En aquell moment, quan encara estàs estudiant 
i pràcticament l’únic que has fet a la vida és 
assistir a classe, tots aquests raonaments els 
escoltes amb convicció. I tant, que em formaré! 
Per descomptat que aniré a cursos i conferències. 
I un màster? Evidentment que el faré!

Però comences a treballar, et fas adult i la 
realitat t’envolta i t’atrapa com mai ho hau-
ries imaginat. I, sense adonar-te’n, el dia a dia 
et serveix en safata de plata excuses per no 
assistir mai a cap curs:

• Després d’estar tota la setmana amb les dents, 
dissabte he d’anar a un curs? Si els fessin entre 
setmana...

• Ufff! Estic donant hores a dues setmanes vista 
a la clínica i aquest curs és divendres tot el dia. 

d’aprenentatge teòric i pràctic que es realit-
zen després de la fase d’educació obligatòria. 
Aquest tipus d’aprenentatge té com a objectiu 
el perfeccionament i l’actualització de conei-
xements al llarg de la nostra vida professional.

En la nostra professió, actualment, els can-
vis tecnològics es manifesten diàriament. 
No podrem donar una bona assistència si 
no coneixem totes les tècniques, materials, 
instrumental i tecnologia que ens facilita el 
mercat. Treballar amb tècniques obsoletes, 
fer servir un material o un altre sense criteri 
o, simplement, no utilitzar la tècnica radio-
lògica correcta o no saber interpretar-la per 
desconeixement no té disculpa.

Des d’un punt de vista personal, créixer pro-
fessionalment ens permet augmentar el ren-
diment. Oferir al pacient un valor afegit que 
augmentarà la fidelitat i confiança en la nostra 
clínica dental. Un dentista format s’adaptarà 
millor als canvis del seu entorn i a les sotraga-
des d’un mercat que cada dia ens exigeix més.

I, precisament per què és un esforç molt 
gran, el COEC intenta, des de la Comissió 
Científica, dissenyar un programa acadèmic 
que permeti al col·legiat rebre una formació 
continuada a uns preus raonables i, en molts 
casos, fins i tot gratuïtament. Al marge dels 
múltiples cursos que es porten a terme a les 
diferents seus provincials, aquest curs acadè-
mic estrenem la nostra webTV, que permetrà 
veure conferències des de casa de manera 
còmoda i flexible.

Animo tothom a apropar-se al COEC per 
participar en algun curs o seguir els con-
tinguts que difondrem a través de la xarxa 
mitjançant la webTV. Recordeu que, tal com 
es va explicar en el número anterior, tots 
aquells que segueixin un mínim del 70% 
dels continguts, rebran un diploma acredi-
tatiu per part del Col·legi.  

No puc anul·lar pacients. Què es pensen els 
organitzadors? Si el fessin dissabte....

• Pobrets, els meus fills, si no em veuen ni en 
pintura, tot el dia a la consulta... I ara hauré 
de deixar d’estar amb ells aquest cap de 
setmana també per anar a fer un curs? Ja 
aniré al següent. De fet, aquest sempre el 
repeteixen.

• Si li dic a la parella que aquest cap de setmana 
tampoc anirem a l’IKEA perquè tinc un curs, 
em mata.

• Mare meva, que car! I després volen que fem 
cursos... Amb aquests preus! I qui pagarà la 
hipoteca? Estalviaré i ja el faré.

No vull dir que totes aquestes “excuses” que 
he exposat amb una mica d’humor no siguin 
una realitat en el nostre dia a dia. És innegable 
que exercim una professió que demana molt 
de nosaltres mateixos i que conciliar la vida 
personal i professional és cada vegada més 
difícil. Però el que no podem permetre és que 
tot això serveixi perquè l’esperit ple d’inquie-
tuds professionals amb què sortim de la facul-
tat s’esvaeixi i ens allunyi del coneixement.

S ’entén per formació continuada la que 
conformen aquelles activitats i programes 

Formació continuada, la clau  
per a l’excel·lència odontològica

DRA. MARIA JOSÉ GUERRERO
Coordinadora de la Comissió Científ ica del COEC
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Del microscopi als prismàtics

Algunes de les preguntes que es fan 
els dentistes, sobretot després de 
l’època estival, són al voltant del 

model de negoci més adequat per al futur.

Moltes hores de feina, la pressió de les 
mútues, la necessitat de promoció, la 
sempre difícil gestió del personal, la 
incertesa sobre el creixement, l’augment 
de les despeses d’estructura i la solitud 
davant un mercat cada vegada més obert 
i dinàmic són algunes de les inquietuds 
que adoben aquesta reflexió.

Dins d’aquesta reflexió també hi entra 
moltes vegades la desqualificació siste-
màtica  dels models diferents al propi.

Són reflexions que sovint es veuen esbiai-
xades per la formació eminentment tèc-
nica i científica dels tradicionals actors 
del sector, com passa en la resta d’àmbits 
d’aquestes característiques.

El biaix de què estic parlant és aquell que 
apareix quan fem un zoom molt ampliat 
i anem a mirar massa de prop el que 
està passant. És a dir, ens sentim més 
còmodes amb el microscopi que amb 
els prismàtics. Aquesta preferència, ten-
dència o major habilitat i àrea de confort 

creu que tingui res a aprendre de Leroy 
Merlin. En tots aquests casos, es fortifi-
quen en la falsa creença que tots aquests 
negocis només es dediquen a rebentar 
preus, però quan en una aula preguntes 
qui hi compra tothom aixeca la mà. De 
la mateixa manera, quan preguntes qui 
hi ha anat perquè són més econòmics 
només aixequen la mà un 10% dels assis-
tents. Què passa amb l’altre 90%?

Però entendre nous models de negoci no 
és senzill i la formació empresarial és 
clau en tots els sectors. També ho és en 
les professions tècniques i científiques. 
Si no és fàcil que s’acabi constatant una 
tendència: la dels bons professionals 
que es venen malament davant de mals 
professionals que es venen bé. Si no t’au-
toenganyes i te’n vas als extrems (als pro-
fessionals desastrosos)  segur que saps a 
qui li va millor.

En les professions cientificotècniques 
mai pots parar d’aprendre de tractaments 
i tècniques de diagnòstic, però tampoc de 
gestió. El millor investigador científic no 
farà mai res si no sap gestionar equips, 
pressupostos, com divulgar-los...  Igual 
que passa amb altres professions com la 
de cuiner, arquitecte...

Aprendre tècniques dentals suma pos-
sibilitats al teu negoci, aprendre gestió 
multiplica la capacitat que tindràs per 
desenvolupar la teva vocació. Però has 
d’aixecar els ulls i utilitzar tant el micros-
copi com els prismàtics. 

CARLES TORRECILLA GUMBAU
Profesor del Departament de Màrqueting d’ESADE. 
Director de Programes Corporatius i director 
executiu de Desenvolupament Corporatiu.

en allò micro que no pas en allò macro, 
quan l’apliquem a la reflexió estratègica 
del nostre negoci fa que ens fixem més 
en els punts forts i els dèbils interns i en 
els nostres pacients habituals.

Pensar en l’entorn, les amenaces i les 
oportunitats ens treu de la nostra àrea 
de domini i ens tornem negacionistes. 
Arribem a practicar la tècnica de l’estruç 
que amaga el cap sota terra esperant que 
passi el perill.

Hem d’aixecar el cap i mirar les oportu-
nitats. No mirar què ens fa por dels nous 
models de negoci, sinó què en podem 
aprendre. Hem de pensar perquè molts 
pacients acudeixen a altres professionals 
sense caure en la postura de posar-nos a 
la defensiva intentant desacreditar-los. 
Podem aprendre de la competència i fins 
i tot d’altres negocis ben diferents. Hi ha 
comerciants que mai compren a Amazon 
perquè el veuen com una amenaça. I no 
hi ha millor manera que ser-ne client 
per veure com funcionen, com cuiden 
tot el procés de compra previ, durant i 
posterior. Molts propietaris de botigues 
de mobles tradicionals també diuen amb 
l’orgull de l’ignorant que mai posaran els 
peus a IKEA. Tampoc la petita ferreteria 

CORPORATIU · DEL MICROSCOPI ALS PRISMÀTICS
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Combatre l’intrusisme és una de 
les prioritats de l’actual Junta. 
No obstant això, s’ha de tenir 

en compte que, per si sol, el COEC no 
hi pot actuar directament. Aquesta 
l luita correspon principalment als 
tr ibunals i a les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, que són els que 
tenen competències per lluitar contra 
la comissió de delictes. Tanmateix, el 
que sí que pot fer el COEC és presen-
tar una denúncia a les autoritats com-
petents quan tingui la certesa que 
s’està delinquint i es pugui provar. 

Com en qua lsevol  a lt re conducta 
delictiva, quan es dona un cas d’in-
trusisme cal fonamentar la denúncia 
o la querel la cr iminal amb proves 
sòlides i, com més proves s’aporten, 
més fàcil és perseguir-lo i aconseguir 
que els jutges ens puguin donar la 
raó. En aquest sentit, el COEC està 
disposat a utilitzar tots els mitjans 
que té al seu abast per recaptar totes 
les proves possibles que permetin 
confirmar les evidències o indicis 
que hagin aportat els col·legiats.

CLÍNIQUES MARQUISTES
El Col·legi no es pot posicionar ni a 
favor ni en contra de cap model de 
negoci com pot ser el de les clíniques 
marquistes. Tanmateix, li preocupa 
que a Espanya l’accés a la titularitat o 
propietat d’una clínica dental no esti-
gui regulat i que qualsevol persona, 
sigui o no dentista, pugui ser-ne pro-

PUBLICITAT DESLLEIAL
Des del punt de vista de context nor-
matiu, la regulació actual de la publi-
citat no és gens satisfactòria, ja que 
no ofereix eines eficaces perquè es 
pugui lluitar contra aquella publicitat 
que es considera deslleial. Els meca-
nismes per poder combatre-la són 
lents i depenen del que acabi decidint 

pietària amb tot el que això implica 
(definir les línies estratègiques, la 
política comercial, el tipus de publi-
citat...) Si el titular no és dentista no 
està subjecte, per exemple, a les nor-
mes i recomanacions contingudes al 
codi deontològic ni als estatuts de la 
professió i, per tant, la seva activitat 
s’escapa del control del COEC.

Davant d’aquesta situació, la Junta de 
Govern ha portat a terme una sèrie 
d ’accion s p er  denu ncia r  aques ta 
problemàtica davant de les adminis-
tracions competents i exigir-los una 
solució. En aquest sentit, el president 
del COEC, el Dr. Antoni Gómez, ha 
encapçalat una intensa roda de con-
tactes amb responsables d’instituci-
ons i partits polítics que ha inclòs, 
recentment, una reunió amb la minis-
tra de Sanitat, Dolors Montserrat.   

MALA PRAXI
Des del punt de vista col·legial ,  la 
lluita contra la mala praxi es mate-
r ia l itza en l ’apl icació d ’u n règi m 
sancionador just i eficaç. Per impo-
sar una sanció, és fonamental tipi-
f icar cor recta ment les conductes 
que mereixen ser sa ncionades.  A 
aquests efectes ,  a mb mot iu de la 
recent reforma estatutària i l’aprova-
ció d’un nou codi deontològic, s’ha fet 
un esforç per definir amb molta més 
precisió quines són les conductes 
reprovables i quines són les sancions 
que se’n poden derivar. 

La lluita contra l’intrusisme professional, la gestió de la problemàtica vinculada a determinats models de negoci, l’accés a la 
titularitat de les clíniques dentals o la demanda d’una major regulació de la publicitat en l’àmbit de l’odontologia han estat qüestions 
prioritàries per l’actual Junta de Govern des de l’inici del mandat. En el següent article, el COEC dona compte de les seves accions en 
aquests àmbits atenent, així, les preocupacions expressades pels col·legiats a l’enquesta de satisfacció realitzada abans de l’estiu.

El COEC sol·licita la col·laboració dels 
col·legiats per lluitar contra l’intrusisme 
professional i la publicitat deslleial

CORPORATIU · INTRUSISME PROFESSIONAL
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tercers que considerin que és i l·l í-
cita o deslleial, a través de l’Obser-
vator i de la Publicitat del web del 
Col·legi (www.coec.cat/ca/observa-
tori_publicitat). Quan  l’Assessoria 
Jur ídica es troba davant d’un cas 
de publicitat incorrecta, en primer 
lloc, contacta amb el  responsable i 
l’emplaça a modificar-la o retirar-la. 
Si no fa cas d’aquest primer adver-
timent, li envia un requeriment for-
mal. Si tampoc se n’obté resposta, es 
reserva la possibilitat de presentar 
una demanda civi l ta l com ja s’ha 
fet en dues ocasions en l’últim any. 

Per tant, el compromís del COEC en 
aquesta lluita és molt ferm. Ara bé, 
en aquest à mbit  ta mbé necessita 
que e ls  col·legiats  s ’ h i  i mpl iqu i n 
i quan t inguin notícia d’un cas de 
publ icitat desl leia l  (consulta nt la 
pàgi na web d ’u na cl í n ica denta l , 
perquè els ha arribat a les mans un 
fullet publicitari o una promoció per 
correu electrònic) n’informin imme-
diatament a l’Assessoria Jurídica.

INSPECCIONS DE CONSUM  
A CLÍNIQUES DENTALS
Un cop el COEC va tenir notícia que 
s’estaven produint aquestes inspec-
cions es va posar en contacte amb 
l’Agència Catalana de Consum i, con-
juntament, van preparar un document 
que es pot consultar al web del COEC 
on s’explica en detall com s’aplica el 
Codi de Consum a les Clíniques Den-
tals (horaris d’obertura al públic, polí-
tica lingüística...) Era important que els 
col·legiats se sentissin acompanyats 
pel COEC a l’hora d’afrontar una ins-
pecció. Amb aquest document poden 

un jutge. Quan aquest es pronuncia, la 
publicitat ja s’ha difós i ha fet el seu 
efecte, de manera que la decisió dels 
tribunals gairebé sempre arriba tard. 

Davant d’aquesta realitat, la Junta del 
COEC està treballant per aconseguir 
un canvi normatiu que concreti, en 
el cas de l’odontologia i, per exten-
sió,  també en d’a ltres professions 
sanitàries, què s’entén per publicitat 
deslleial .  Tot i això, des del COEC, 
s’han emprès una sèrie de mesures 
per fer-hi front tenint en compte el 

marc normatiu actual i les l imita-
cions que imposa fent, per exemple, 
u na i mp or ta nt  ta sca prevent iv a . 
Així, tots els col·legiats que ho desit-
gin poden enviar la publicitat de les 
seves clíniques per fer-ne un control 
previ des de l’Assessoria Jurídica i 
assegurar-se que s’ajusten al Codi 
Deontològic consensuat i promogut 
des del Col·legi. 

Per altra part, els col·legiats també 
poden fer arribar al COEC, de forma 
molt senzilla, aquella publicitat de 
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¿QUIERES  
QUE TUS 
PACIENTES    
TE VEAN     
ASÍ?

Que	  la	  mercantilización	  de	  la	  
Odontología	  y	  la	  competencia	  
feroz,	  no	  nos	  haga	  olvidar	  que,	  
detrás	  de	  nuestra	  mascarilla	  hay	  
dentistas	  profesionales,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  no	  otra	  cosa.

Como	   profesionales	   de	   la	   salud	   no	   podemos	   sumarnos	   a	   prácticas	   que	   denigren	   o	  
menosprecien	   nuestra	   profesión,	   debemos	   combatirlas	   con	   energía,	   ofreciendo	   a	  
nuestros	  pacientes	  información	  y	  tratamientos	  de	  calidad,	  buen	  trato	  y	  profesionaldad.	  
No	  olvides	  que	  tu	  Colegio	  está	  contigo.

INSTITUCIONAL · INTRUSISME PROFESSIONAL

fer-ho amb molta més tranquil·litat. 
També en aquests casos, l’Assessoria 
Jurídica té les portes obertes per acla-
rir els dubtes que es puguin plantejar. 

EXPEDIENTS SANCIONADORS
El COEC ha estat informat per la Sub-
direcció General d’Avaluació i Ins-
pecció Sanitàries i Farmacèutiques i 
la Direcció General d’Ordenació Pro-
fessional  i Regulació Sanitària del 
Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya que, arran del comunicat 
emès pel Col·legi i adreçada a l’entitat, 
el número d’expedients sancionadors 
instruïts el 2016 a clíniques dentals 
ha estat de 38, amb un total de 110.110 
euros de recaptació de multes. 

En el cas concret de les Clíniques Uni-
dental, els inspectors van comprovar 
que les incidències denunciades per un 
col·legiat eres certes. En aquest sentit, el 
Departament de Salut, en el marc de les 
seves competències, va actuar perquè 
es fessin els requeriments i les correc-
cions oportunes. Pel que fa a Idental, 
des de l’administració manifesten que 
és una situació d’abordament complex 

ja que es van corregint les deficiències 
a mesura que es detecten.

Finalment, la inspecció continua i 
continuarà amb inspeccions preven-
tives, obertura d’expedients sanciona-
dors i tancament de les clíniques no 
autoritzades i/o sol·licituds d’autorit-
zacions denegades. 

CEREC 
El CEREC és un aparell que permet 
fer  u na sèr ie  de ta sques que són 
competència dels protètics sobre les 
quals el COEC no té res a dir. Alhora, 
el mateix aparell també permet rea-
litzar altres tasques reservades als 
dentistes sobre les quals els protètics 
tampoc haurien de tenir res a dir. El 
que el COEC defensa, en correspon-
dència amb el que defensen d’altres 
col·legis professionals de l’Estat, algu-
nes administracions autonòmiques i 
atenent a les sentències judicials que 
ja s’han dictat, és que els dentistes 
poden tenir CEREC a les clíniques 
dentals tot i que, per descomptat, no 
el poden fer servir per fer tasques 
reservades als protètics. 

VOLS QUE    
ELS TEUS 
PACIENTS       
ET VEGIN   
AIXÍ?

Que	  la	  mercantilització	  de	  
l'Odontologia	  i	  la	  competència	  
ferotge,	  no	  ens	  faci	  oblidar	  que,	  
darrere	  de	  la	  nostra	  mascareta	  hi	  ha	  
dentistes	  professionals	  i	  no	  una	  altra	  
cosa.

Com	   a	   professionals	   de	   la	   salut	   no	   podem	   sumar-‐nos	   a	   pràctiques	   que	   denigrin	   o	  
menystinguin	  la	  nostra	  professió,	   les	  hem	  de	  combatre	  amb	  energia,	  oferint	  als	  nostres	  
pacients	  informació	  i	  tractaments	  de	  qualitat,	  bon	  tracte	  i	  professionalitat.	  No	  oblidis	  que	  
en	  aquesta	  tasca	  el	  teu	  Col·∙legi	  estarà	  sempre	  amb	  tu.

El número d’expedients 
sancionadors instruïts el 2016 
a clíniques dentals ha estat de 38, 
amb un total de 110.110 euros  
de recaptació de multes
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INSTITUCIONAL · LA IMPORTÀNCIA DELS CONSENTIMENTS INFORMATS

QUINA INFORMACIÓ HA DE CONTENIR EL CONSENTIMENT INFORMAT?
Segons la llei vigent, abans de sol·licitar la conformitat del pacient, el facultatiu proporcionarà la informació bàsica següent:
a. Les conseqüències rellevants o d’importància que la intervenció origina amb seguretat.
b. Els riscos relacionats amb les circumstàncies personals o professionals del pacient.
c. Els riscos probables en condicions normals d’acord amb l’experiència i a l’estat de la ciència o directament relacionats amb el tipus d’intervenció. 
d. Les contraindicacions.
El consentiment informat ha de recollir el tractament que es realitzarà, les finalitats que persegueix, els beneficis que se’n poden obtenir, així com 
els possibles efectes secundaris. A més, caldrà especificar que el pacient pot retirar el consentiment de forma lliure en qualsevol moment.

La firma del document, doncs, representa 
“la conformitat lliure, voluntària i consci-
ent d’un pacient, manifestada en el ple ús 
de facultats, després de rebre la informa-
ció adequada, perquè tingui lloc una actu-
ació que afecta la seva salut”. És el que es 
desprèn de la Llei 41/2002, de 14 de novem-
bre, reguladora de l’autonomia del pacient 
i dels drets i obligacions en matèria d’in-
formació i documentació clínica. L’article 
4 de la mateixa llei exposa que cada pro-
cés assistencial ha de comprendre, com a 
mínim, “la finalitat i la naturalesa de cada 
intervenció, els riscos que implica i les 
possibles conseqüències”.

Per tant, tota actuació odontològica neces-
sita el consentiment lliure i voluntari del 
pacient un cop hagi rebut tota la informació 
i hagi valorat totes les opcions. És conve-
nient que es faci constar aquesta voluntat 
per escrit ja que, segons l’article 8.2 de la 
Llei 41/2002, el consentiment és necessa-
ri “en els casos d’intervenció quirúrgica, 
procediments diagnòstics i terapèutics 
invasors i, en general, en l’aplicació de 
procediments que suposen riscos o incon-
venients de notòria i previsible repercussió 
negativa sobre la salut del pacient”.

Cal tenir en compte que, tal com disposa 
la llei, caldrà un consentiment per a cada 
tractament odontològic que es porti a ter-
me. A més, cal que s’entregui amb temps 
suficient perquè el pacient pugui llegir-lo 
i, si cal, aclarir amb el professional el que 
cregui convenient. El consentiment infor-
mat s’ha d’obtenir a través de l’odontòleg 
relacionat amb el tractament i actualit-
zar-lo —és a dir, firmar-ne un de nou— quan 
ho requereixi el tractament. 

En el cas de que un pacient manifesti que 
no vol ser informat, segons l’article 9.1 de 
la Llei 41/2002, “se’n respectarà la voluntat 
fent constar la renúncia documentalment 
sense perjudici de l’obtenció del consen-
timent previ per a la intervenció”. D’altra 
banda, els consentiments informats tam-
bé hauran de firmar-los els professionals 
que intervinguin en els tractaments. 

Consentiment informat  
per representació
Tal com indica l’article 9.3 de la Llei 41/2002, 
s’atorgarà el consentiment per representació:
a. Quan, a criteri de l’odontòleg, un pacient no 

sigui capaç de prendre decisions o el seu estat 
físic o psíquic no li permeti fer-se càrrec de la 
situació. Si el pacient no té representant legal, 
el consentiment el prestaran les persones 
vinculades a ell per raons familiars o de fet.

b. Quan el pacient tingui la capacitat modifica-
da judicialment i així consti en la sentència. 

c. Quan el pacient menor d’edat no sigui 
capaç intel·lectualment ni emocional-

El COEC proporciona models de consenti-
ment informat per a alguns tractaments 
odontològics. Es poden descarregar del 
web corporatiu utilitzant el codi RIDO. 
El format és adaptable a d’altres inter-
vencions fent-hi les corresponents mo-
dificacions. Aquests són els models dels 
tractaments més habituals: 

• Emblanquiment dental.
• Endodòncia.
• Extracció d’una dent. 
• Realització de tractament periodontal de 

fase higiènica. 
• Cirurgia d’implants.
• Obturació o empastament. 
• Ortodòncia. 
• Pulpotomia o pulpectomia.
• Realització de tractament periodontal 

quirúrgic.
• Realització de tractament de rehabilita-

ció amb pròtesi amovible. 
• Realització de tractament de rehabilita-

ció amb pròtesi fixa dental. 

El consentiment informat és un procés a través del qual l’odontòleg comunica i informa al pacient sobre el tractament odontològic que li  
realitzarà, així com dels riscos, beneficis i alternatives. El pacient, de manera lliure, voluntària i conscient pot acceptar-lo o bé rebutjar-lo. 

La importància dels consentiments informats
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ment de comprendre l’abast de la inter-
venció. En aquest cas, el consentiment 
l’haurà de donar el representant legal del 
menor després d’haver-ne escoltat l’opi-
nió seguint el que disposa a l’article 9 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor. 

No obstant això, quan es tracti de menors 
emancipats o majors de 16 anys que no es 
trobin en els supòsits de tenir la capacitat 
modificada judicialment ni d’incapacitat in-
tel·lectual ni emocional de comprendre l’abast 
de la intervenció, no és necessari prestar el 
consentiment per representació. En el cas, 
però, que es tracti d’una actuació de greu risc 
per a la vida o salut del menor, segons el cri-
teri del facultatiu, el consentiment l’haurà de 
prestar el representant legal del menor un cop 
se n’hagi escoltat i tingut en compte l’opinió.

Recomanacions per a l’elaboració 
del consentiment informat
Sempre cal que la informació es lliuri al 
pacient, excepte quan estigui declarat ju-
dicialment incapaç o sigui menor d’edat. 
En aquests dos casos, la informació es di-
rigirà al representant legal o a la persona 
que n’ostenti la pàtria potestat.
 
Cal que sigui l’odontòleg responsable del pacient 
qui doni la informació, encara que alguna part 
del procés informatiu pugui assumir-lo algun 
professional diferent en funció de les proves di-
agnòstiques i de la complexitat de la intervenció. 
El consentiment informat ha de descriure de 
forma diàfana i assequible el tractament clínic, 
el procediment diagnòstic o l’actuació terapèuti-
ca, explicant els riscos, beneficis i possibles op-
cions alternatives fugint d’aspectes alarmistes, 
però fent-ne una presentació realista. 

El professional ha de mostrar-se disponible 
i adoptar una actitud propera perquè el paci-
ent pugui plantejar tots els dubtes que li sor-
geixin. Per aquest motiu, la informació s’ha 
d’aportar d’una manera curosa i progressiva, 
deixant que el pacient exposi possibles dub-
tes que l’odontòleg podrà resoldre-li. 

Una persona pot acceptar un procediment 
i no desitjar rebre informació. En aquest 
cas, això quedarà reflectit en la història 
clínica. També pot rebutjar el procedi-
ment. Davant d’aquesta situació, cal que 
el pacient o un testimoni firmi la negati-
va en el document del consentiment in-

format. Essent així, òbviament, no se li 
efectuarà el tractament.

El formulari escrit del consentiment infor-
mat representa el suport documental on es 
verifica que el pacient ha rebut i entès la in-
formació facilitada per l’odontòleg. S’ha de 
custodiar dins de la història clínica del paci-
ent ja que ostenta un valor probatori davant 
de qualsevol discrepància o futura reclama-
ció. En qualsevol cas, la firma del consen-
timent informat no suposa l’exoneració del 
professional davant d’una responsabilitat 
per mala praxi. Són dos conceptes diferents. 

El pacient o el representant que hagi fir-
mat el consentiment informat podrà sol·li-
citar-ne una còpia.

Conservació dels consentiments 
informats
Els consentiments informats són una part 
fonamental del contingut de la història clíni-
ca d’un pacient, ja que en formen el contingut 
mínim. L’article 12.4 a) de la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernents a la salut i l’autonomia del pa-
cient, i la documentació clínica, modificada 
per la Llei 16/2010, de 3 de juny, indica que “la 
història clínica ha de conservar-se com a mí-
nim durant quinze anys des de la data d’alta 
de cada procés assistencial” i dels correspo-
nents “fulls de consentiment informat”. 

Firma electrònica del consentiment
El consentiment informat també es pot pres-
tar de manera electrònica. En aquest cas, es 
precisa que la firma digital sigui manuscrita 
per donar-li validesa legal. Recollir el con-
sentiment informat electrònicament possi-
bilita poder suprimir el paper en l’historial 
mèdic i conservar-lo en suport informàtic.

Les vies per recollir aquesta signatura són 
l’ús del DNI electrònic o la signatura bio-
mètrica o digitalitzada, mitjançant el reco-
neixement de els traces cal·ligràfiques de la 
signatura del pacient. Una vegada firmat, el 
consentiment s’ha d’encriptar amb certifi-
cat electrònic digital per fer-lo identificable. 

PREGUNTES  
MÉS FREQÜENTS 
Un consentiment informat serveix per a 

dos tractaments odontològics?
No, per a cada tractament cal la firma 
d’un consentiment. 

Si s’obté un consentiment per a una re-

construcció, per exemple d’un primer 

molar superior dret, i, posteriorment, cal 

una altra obturació de la mateixa dent, 

necessitem un segon consentiment?
Sí, cal un consentiment per a cadascun 
dels tractaments odontològics que es fa-
cin al pacient.

Quan un tractament el porten a terme 

tres professionals diferents, calen tres 

consentiments informats?
Si tres odontòlegs intervenen en el tracta-
ment, cal preparar tres consentiments dife-
rents perquè els firmin tant el pacient com 
cadascun dels professionals implicats. 

Què es necessita per firmar un consenti-

ment informat electrònicament?
Cal que l’odontòleg tingui els mitjans 
tecnològics adequats per recollir la fir-
ma i pugui encriptar-la, així com dispo-
sar del certificat electrònic digital que 
pot garantir que no es pugui modificar.

Què passa si el tractament que vull practicar 

no està entre els models que facilita el COEC?
Els formats són adaptables a d’altres 
tractaments odontològics sempre que 
s’hi facin les corresponents modificaci-
ons i s’hi especifiquin les conseqüènci-
es, beneficis i riscos de la intervenció.

Amb quina antelació s’ha de firmar el 

consentiment abans d’una cirurgia?
Amb el temps necessari perquè el pacient 
pugui conèixer les particularitats del trac-
tament odontològic, així com les conse-
qüències, beneficis i riscos que comporta.

Quant temps s’han de conservar els con-

sentiments firmats?
Cal conservar-los fins 15 anys després 
des de la data d’alta de cada procés as-
sistencial.

RUBÉN AZNAR

Advocat de l ’assessoria jurídica del COEC
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L’entitat està treballant en un 
projecte en l ínia que té per 
objectiu oferir un nou servei 

a tots els col·legiats que ho desitgin. 
Es tracta d’un espai personal vin-
culat al web del COEC des del qual 
cada professional podrà donar-se a 
conèixer professionalment i, alhora, 
ser trobat amb més facilitat per part 
dels pacients i d’altres professionals 
de l’àmbit odontològic.

centres quedaran enllaçats directament 
a la mini pàgina web de cada col·legiat,  
amb la corresponent localització dins de 
Google Maps per ubicar-los i trobar-los 
amb més facilitat.

Per tal que aquest nou servei també 
sigui una eina útil per als pacients, 
tota la informació que contindrà serà 
revisada i validada pel COEC a través 
d’un gestor de continguts. 

La presència a la xarxa cada cop és més 
important en la societat on vivim i aquest 
projecte oferirà al col·legiat un petit espai 
web on introduir informació bàsica sobre 
el seu perfil professional i titulació aca-
dèmica, així com una fotografia. Com a 
complement a la formació, el professional 
també podrà incloure les especialitats en 
les quals treballa i mostrar la clínica o 
clíniques en les quals porta a terme l’acti-
vitat. Així, els espais a la xarxa d’aquests 

El COEC ultima un nou projecte per donar 
presència online als col·legiats

CORPORATIU · EL COEC ULTIMA UN NOU PROJECTE PER DONAR PRESÈNCIA ONLINE ALS COL·LEGIATS



en marxa el nou 

ESPAI 
PERSONAL 

COEC

QUÈ ÉS?
El COEC, a través de la seva pla-
taforma de gestió de dades, dona 
accés, mitjançant una intranet, a un 
espai personal on cada col·legiat 
pot dur a terme els tràmits de for-
ma virtual. Es treballa d’acord amb 
la llei òmnibus. Cada membre pot 
entrar al seu perfil per accedir als 
serveis i tràmits que el Col·legi posa 
a la seva disposició. L’objectiu és 
aconseguir més implicació i partici-
pació per part dels col·legiats

DES DE L’ESPAI 
PERSONAL JA PODEU:
• Consultar factures
• Descarregar certificats de quotes
• Sol·licitar certificats de col·legiació
• Seguir les jornades en streaming
• Accedir als continguts de la Web TV

COM ACCEDIR-HI?
Per poder accedir a l’espai personal 
només cal complimentar un formulari 
a través de coec.cat. Un cop enviat, 
es rebrà a la bústia de correu elec-
trònic el nom d’usuari i un enllaç per 
completar la validació del compte. 

Per a qualsevol 
dubte, adreceu-vos a 
coec@coec.cat 

o truqueu-nos al

93 310 15 55
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OBSERVATORI DE LA PUBLICITAT

En aquest número de SomCOEC 
estrenem nova secció: l’Obser-
vatori de la Publicitat, un espai 

dedicat a un dels fenòmens que més 
preocupa als col·legiats i al qual més 
esforços dedica l’actual Junta de Govern: 
la reclamació d’una major regulació de 
la publicitat sanitària i la persecució de 
l’ús incorrecte que se’n fa per part de 
propietaris de clíniques dentals. 

Per aquest motiu, en aquest espai tro-
bareu una sèrie de pautes, elaborades 
per l’assessoria jurídica del Col·legi, 
per a l’ús correcte de la publicitat i un 
enllaç que us permetrà comunicar al 
COEC aquells casos que sospiteu que 
poden ser considerats incorrectes.

PAUTES PER A L’ÚS CORRECTE  
DE LA PUBLICITAT A LES CLÍNIQUES DENTALS
Quines limitacions legals té la 
publicitat amb caràcter general?
Els articles 4, 5, 7, 18 i 30 de la Llei 
3/1991, de 10 de gener, de competèn-
cia deslleial (modificada per la Llei 
29/2009,  de 30 de desembre) no per-
meten fer publicitat que pugui resultar 
objectivament contrària a les exigèn-
cies de la bona fe, enganyosa o que 
inclogui una omissió d’informació, així 
com realitzar-ne d’il·lícita o agressiva.

S’entén que la publicitat pot resultar 
contrària a les exigències de la bona fe 
quan el comportament de l’empresari 
o el professional que la difon és con-
trari a la diligència professional.

Pel que fa a la publicitat enganyosa, 
es considera deslleial qualsevol con-
ducta que contingui informació falsa 
o que, sent veraç, pel seu contingut o 
presentació indueixi o pugui induir a 

error als destinataris com, per exem-
ple, sobre l’existència o la naturalesa 
del bé o servei o el preu o la seva 
manera de fixar-lo, o l’existència d’un 
avantatge específic respecte al preu.

Tampoc es pot fer publicitat en què 
s’ometi o s’oculti informació necessària 
perquè el destinatari adopti o pugui adop-
tar una decisió relativa al comportament. 

La publicitat també resulta deslleial si 
la informació que ofereix és poc clara, 
inintel·ligible, ambigua, no s’ofereix 
en el moment adequat o no dona a 
conèixer el propòsit comercial quan, 
pel context, no resulti evident. 

També és deslleial la publicitat con-
siderada i l·l ícita per l ’ar t icle 3 de 
la Llei 34/1988 , d’ 11 de novembre, 
genera l  de la publ icitat  com, per 
exemple, la publicitat subliminal, la 

que atempti contra la dignitat de la 
persona o vulneri els valors i drets 
reconeguts a la Constitució, la diri-
gida a menors que inciti a la compra 
d’un bé o un servei explotant-ne la 
inexperiència o credulitat, o en la 
que apareguin persuadint de la com-
pra als pares o tutors.

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

Quines limitacions específiques 
de la publicitat són aplicables als 
odontòlegs i les clíniques dentals?
En la publicitat que facin dels establi-
ments i la seva activitat, les clíniques 
dentals i els odontòlegs han de complir 

El COEC lluita contra la publicitat deslleial
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a) No mencionar marques comercials 
concretes de productes sanitaris.

b) Els textos publicitaris hauran d’in-
dicar la conformitat del producte 
amb la legislació vigent, així com 
les contraindicacions i possibles 
efectes secundaris que es poden 
derivar de l’ús dels productes. 

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

Quines recomanacions fa el nou 
Codi Deontològic del COEC?
En relació amb el nou Codi Deontolò-
gic del COEC aprovat en l’Assemblea 
del 29 de maig de 2017, el dentista no 
ha de fomentar esperances o expec-
tatives enganyoses de guariment ni 
tampoc pot promoure falses necessi-
tats relacionades amb la salut bucal i 
ha d’abstenir-se d’emprar mitjans i/o 
missatges publicitaris que menystin-
guin la dignitat de la professió, tal i 
com indica l’article 118.

Segons l’article 121 del mateix codi, el 
dentista que ostenti el càrrec de respon-
sable sanitari d’una clínica dental respon 
dels anuncis publicitaris que vulnerin 
la normativa legal vigent en matèria de 
publicitat i competència deslleial.

Per últim, la clínica dental o el den-
tista únicament pot enviar publicitat 
per mitjans electrònics o telemàtics 
a tots aquells destinataris que prèvia-
ment ho hagin sol·licitat o que expres-
sament n’hagin autoritzat la recepció, 
tal com expressa l’article 122 del codi.

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

odontològic abans de l’1 de setembre 
de 2017 i guanyareu un regal. Oferta 
vàlida fins a esgotar existències”.

• “Et fem un regal amb el teu tractament 
odontològic. Promoció vàlida des de l’1 
de juny fins l’1 de setembre de 2017”.

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

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

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

fins a esgotar existències”.
• “Ortodòncia Invisalign”.
• Àudios i vídeos de pacients i/o famosos 

que mostrin satisfacció pels tractaments 
rebuts en una clínica dental determi-
nada o per un dentista determinat.

ESPAI WEB DE L’OBSERVATORI 
DE LA PUBLICITAT
El COEC també ha habilitat un espai 
web perquè us sigui més senzill posar 
en el seu coneixement casos en què 
sospiteu que s’està fent un ús incor-
recte de la publicitat a les clíniques 
dentals. Podeu accedir-hi a l’adreça  
www.coec.cat/ca/observatori_publicitat.

les regles generals exposades als parà-
grafs anteriors.  A més, en el cas concret 
de les clíniques dentals, qualsevol publi-
citat difosa ha de contenir el número 
de registre de la clínica corresponent, 
d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 del 
Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les bases generals 
sobre l’autorització de centres, serveis i 
establiments sanitaris. 

D’altra banda, d’acord amb l’Agència 
Espanyola de Medicaments i Produc-
tes Sanitaris i en relació amb el Reial 
Decret Legislatiu 1 /2015 , de 24 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de garanties i ús racional 
dels medicaments i productes sani-
taris (art. 80.7 i 80.8), que modifica 
la Llei 29/2006, de 26 de juliol ,  de 
garanties i ús racional dels medica-
ments i productes sanitaris, i el Reial 
Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel 
qual es regulen els productes sanita-
ris (art. 38.6, 7 i 8):

• No poden ser objecte de publicitat 
dest inada a l  pacient /públ ic els 
productes sanitaris destinats a ser 
utilitzats exclusivament per profes-
sionals sanitaris com, per exemple, 
implants i ortodòncia.

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

• Es pot difondre publicitat de “tèc-
niques o procediments mèdics o 
quirúrgics lligats a la utilització de 
productes sanitaris” mitjançant, per 
exemple, els següents tipus de men-
cions: “tractament de rehabilitació 
mitjançant implants”, sempre que es 
compleixin els següents requisits:
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tària, es va interposar una demanda. 
La clínica, però, va demostrar que 
havia cessat la conducta deslleial i 
va abonar al COEC les despeses de 
comunicació, processals i notarials. 
El Col·legi, f inalment, va retirar la 
demanda al jutjat pertinent.  

Hi ha dos expedients més iniciats mit-
jançant burofax en què es requereix el 
cessament de la publicitat que encara 
no han estat tancats. I  dos últ ims 
casos en els quals es va procedir a 
interposar una denúncia al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que 
també continuen en curs.

Per últim, es va elevar una consulta 
a la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors sobre l’adequació a la legalitat 
vigent d’una campanya de publicitat 
d’una clínica marquista. Aquest tema 
encara és obert. 

Accions en matèria de publicitat 
que s’han portat a terme 
La lluita contra la publicitat deslleial, 
principalment per enganyosa, és un 
del objectius del COEC. En compli-
ment del que es disposa al Títol VI 
dels Estatuts i al capítol XII del Codi 
Deontològic, l’objectiu és aconseguir 
que tots els col·legiats i  cl íniques 
denta ls  faci n u na publ icitat  dels 
serveis professionals correcta, mesu-
rada i veraç sense fer ús d’expressi-
ons que provoquin expectatives poc 
realistes o facin esperar resultats 
impossibles d’obtenir. 

Aquestes mesures estan destinades 
a la protecció del pacient que sempre 
és prioritària per al col·lectiu de den-
tistes. Paral·lelament, també vetlla 
perquè la competència entre profes-
sionals sigui neta i lleial, sense que 
ningú pugui fer prevaldre els seus 

serveis menyspreant els dels altres 
professionals o creant la sensació 
que presta tractaments odontològics 
de millor qualitat sense cap evidència 
científica que ho demostri.
 
En la seva missió pedagògica i correc-
tiva, el COEC ha obert, en els últims 
mesos, 23 expedients per diverses 
infraccions en matèria de publicitat. 
D’aquests, 20 es van iniciar mitjançant 
un burofax requerint la cessació de la 
difusió de la publicitat que contrave-
nia les lleis d’ordenació de les profes-
sions sanitàries i/o de competència 
deslleial. En 18 casos, el Col·legi va 
aconseguir la retirada de la publicitat 
incorrecta o la clínica va esmenar les 
errades detectades que constituïen el 
motiu de la petició. 

En un cas, com que no es va acreditar 
el cessament de la campanya publici-

OBSERVATORI DE LA PUBLICITAT
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EN CLAU D’HISTÒRIA · CIRURGIANS I DENTISTES EN L’EXERCICI DE LA MEDICINA DEL SEGLE XVII

Al  s e g l e  X V I I  e s  p r o d u e i x 
e l  c a nv i  d ’or ie nt ació  mé s 
important de la història de 

la ciència. Si fins a aquell moment, 
la humanitat es preguntava per què 
succeïen els fenòmens, a partir de 
llavors va començar a investigar com 
es produeixen. 

Fins a aquell moment, la medicina 
impartida en les escoles d’Anglaterra 
continuava basant-se en els antics 
escrits clàssics i àrabs. L’astrologia i l’al-
químia subministraven a la comunitat 
científica pocions màgiques i amulets 
que posseïen un gran poder curatiu. 
L’anatomia prenia un camí similar i 
s’ensenyava de forma molt precària.

Les matèries tractades en els manuals 
de l’època ens aproximen a l’estat d’evo-
lució de la medicina. La primera edició 
de London Pharmacoterapia, publicada 
l’any 1618, enumera preparacions realit-

zades a partir de cucs, víbores seques, 
pulmons de guineu i oli de formiga. En 
edicions posteriors, s’hi van afegir altres 
components com la sang, bilis, ossos, 
ous, excrements d’animal, pels, saliva, 
suor humana entre d’altres. El conjunt 
d’aquesta terapèutica farmacològica 
irracional es va assolir el 1696 quan 
Christian Franz Paulini, físic, teòleg i 
metge de la cort alemanya, va publicar 
el llibre Heilsame Dreck-Apotheke o, el 
que és el mateix, la farmàcia basada en 
excrements curatius. 

A lgun dels remeis que proposava 
Franz utilitzava, per als tractaments 
dentals, pasta de mel, excrements de 
gos, deposicions de ratolí i corb que 
s’utilitzava per millorar l’estat de les 
genives i accelerar l’exfoliació de les 
dents amb càries. Aquesta obra, avui 
en dia qüestionada i de dubtosa efec-
tivitat, va ser reeditada fins a cinc 
vegades fins al 1734.

A l ’esquerra, gravat amb la imatge deChristian Franz Paulini. A la dreta, el tractat farmacèutic Heilsame Dreck-Apotheke

En aquest mateix marc històric, apa-
reix la figura de Thomas Sydenham 
(1624-1689) qui, va posar, per primera 
vegada, les bases de la futura patolo-
gia. Malgrat que creia que els desco-
briments de la ciència i la medicina 
no tenien gaire valor pràctic, es va 
encarregar de classificar les malalties 
d’acord amb el símptomes i la resposta 
segons els tractaments rebuts. Així va 
donar una mica de llum a la medicina 
del moment.

Per la seva part, els cirurgians, tot i 
que menystinguts pels metges, van 
ser els que van realitzar els majors 
avenços a partir de Paré i altres pio-
ners. Gran part de la seva formació 
procedia dels militars, ja que, de fet, 
s’esperava que fossin ells els que afai-
tessin els oficials al marge de practi-
car la cirurgia. Les seves pràctiques 
van quedar reflectides a partir d’obres 
com Il barbiere de Tibero Malfi (1626), que 

En el número anterior vam fer una repàs de com era la vida d’un barber sagnador durant el segle XVII. En aquest article, 
analitzarem si en el mateix segle la medicina i la cirurgia van comptar amb grans millores respecte a les dificultats que es 
plantejaven els primers dentistes. 

Cirurgians i dentistes en l’exercici  
de la medicina del segle XVII
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d’or, quantitat que triplicava els hono-
raris rebuts pel metge reial. Aquest fet  
va repercutir molt positivament entre 
els cirurgians francesos, de forma que 
l’estima per aquesta professió va aug-
mentar al segle següent. 

Des de 1533, a França, els cirurgians de 
toga s’havien format preferentment al 
Collège de St. Côme i no a l’escola de 
medicina de la Universitat de París, on 
havien estat menys preuats. Malgrat 
tot, els cirurgians, imitant als metges, 
eren capaços de rebutjar els barbers. 
Fins al 1655, quan barbers i cirurgians 
van formar un primer sindicat conjunt. 
Els cirurgians es van beneficiar de 
l’experiència dels barbers i aquests de 
l’estatus superior del que disposaven 
els seus col·legues. Tots dos restaven 
sota la supervisió del cirurgià reial.

La pràctica de l’odontologia l’efectuava 
indistintament aquell que es conside-
rés més capaç de dur-la a terme: met-
ges, cirurgians, alguns farmacèutics o 
pràctics ambulants dels quals ja hem 
parlant amb anterioritat. El 1699, Lluís 
XIV va promulgar un edicte en el qual 
establia l’estatus professional dels den-
tistes de França, que havien de cursar 
dos anys al col·legi de cirurgians per 
crear un nou gremi: el de cir urgi-
ans-dentistes. Era el principi dels nous 
temps per a aquesta professió.

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora de SomCOEC

descrivien sagnies, tractaments de 
ferides, extraccions i altres procedi-
ments més senzills. Molts cirurgians 
van començar a progressar gràcies als 
seus coneixements.

El cirurgià de Carles II d’Anglaterra, 
Richard Wiseman (1622-1676), en la 
seva obra Chirurgical Treatises (1672), 
descriu com practicar una amputació 
per ferida de bala, la millora d’una este-
nosi uretral gonorreica per uretrotomia 
i reporta també una bona relació sobre 
el mal del rei o escròfula. De la mateixa 
manera, es va preocupar del dolor 
dental descrivint, en la seva obra, com 

Retrat de Lluís XIV de França, el Rei Sol

tractar una dent fracturada per un os 
d’albercoc mitjançant la cauterització.

El 1686, un esdeveniment determinat 
va tenir una gran repercussió en l’es-
tatus social i professional dels cirurgi-
ans. Lluís XIV de França patia, des de 
feia temps, d’una fístula anal que havia 
resistit a qualsevol ungüent o medica-
ment emprat pel metge reial. En aquell 
moment de desesperació, i després de 
ser cridat pel Rei Sol, va entrar en joc 
el cirurgià real C.F. Felix, que va operar 
amb èxit el monarca. En agraïment, va 
ser nomenat noble, se li va regalar una 
finca rural i una renda de 15.000 lluïsos 
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Programa Apol·lònia 
d’ajuda a dentistes 
amb trastorns 
mentals o addiccions

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

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

Germán Pareja Pané, Carles Bru de 
Sala Oms, Joan Carrera (Lleida), Jor-
gina Estany (Girona) i Montse Márquez 

metin l’activitat professional per raons 
de salut o estabilitat laboral.

Aquesta iniciativa portada a terme 
des del COEC, se suma a altres impul-
sades per la mateixa entitat.

(Tarragona), tots ells designats per 
l’actual Junta de Govern, van aprovar 
la primera fase d’un “Programa de Pro-
tecció Social” orientat a donar suport 
als col·legiats i col·legiades que hagin 
d’afrontar situacions que en compro-

Els avantatges socials i de salut de la col·legiació

ÀREA SOCIAL
Exempció i reducció de quotes col·legials 

Entre les mesures contemplades en el pla d’acció social impulsat del COEC hi 
ha les que s’adrecen a aquells col·legiats en situació d’atur, baixa per mater-
nitat o paternitat i malaltia. Durant el període en qüestió, queden exempts del 
pagament de la quota col·legial, així com de la pòlissa de responsabilitat civil 
sempre que estiguin adherits a la col·lectiva.  

Durant l’exercici de 2016, l’entitat va atorgar prestacions a 64 col·legiats i col-
legiades. Sis van quedar exempts de la quota per malaltia, 42 per maternitat o 
paternitat i sis per haver entrat en situació d’atur. Per accedir als beneficis del 
Programa de Protecció Social cal que els demandants justifiquin la situació de 
baixa, estiguin al corrent de pagament i no es trobin sancionats amb suspensió 
dels drets col·legials.

http://www.coec.cat/ca/espai-col·legial/salut-i-proteccio-social/ 
reduccio-de-quotes-collegials

  ELS AVANTATGES SOCIALS I DE SALUT DE LA COL·LEGIACIÓ · SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
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Col·legiats de mèrit

A part dels col·legiats i col·legiades en situació d’atur, baixa per maternitat o 
paternitat i malaltia també poden gaudir de la reducció de la quota col·legial els 
col·legiats i col·legiades de mèrit. Es tracta d’aquells professionals majors de 65 
anys i que superen els 30 anys de trajectòria col·legial en exercici. L’atorgament 
d’aquesta categoria s’obté mitjançant una sol·licitud a la Junta de Govern del 
COEC. La Junta únicament podrà denegar la petició en cas que el professional 
no compleixi els requisits esmentats o bé en els casos en què s’hagin produït 
reiterades faltes deontològiques al llarg de la vida professional. Els professionals 
inclosos en aquesta categoria estan exempts del pagament de les quotes.

http://www.coec.cat/ca/espai-col·legial/salut-i-proteccio-social/ajuts-i-prestacions

Col·legiats amb familiars dependents 

La Comissió de Salut i Protecció Social també preveu l’exempció de les quotes a 
aquells col·legiats ocupats en exclusiva de la cura de familiars de primera línia en 
situació de dependència. Per accedir-hi, cal que estiguin en exercici i al corrent 
tant de pagament de la quota col·legial com de l’assegurança de responsabilitat 
civil en el cas d’estar adherits a la pòlissa col·lectiva. Tampoc hi podran accedir 
aquells professionals sancionats o amb suspensió dels drets col·legials. 

La sol·licitud  que justifiqui la situació de baixa laboral per cura d’un familiar en 
situació de dependència i/o malaltia greu es farà mitjançant una comunicació 
per escrit, original i signada per l’interessat en la qual cal sol·licitar la col·legia-
ció sense exercici i la baixa de l’assegurança de responsabilitat civil col·lectiva, 
documentació que justifiqui el parentiu amb el depenent i un informe mèdic 
que justifiqui, precisament, la situació de dependència familiar.

http://www.coec.cat/ca/espai-col·legial/salut-i-proteccio-social/ 
reduccio-de-quotes-collegials

Benvinguda als nous membres de la família

El Programa de Salut i  Protecció Social també contribueix a alleugerir les 
despeses inicials que implica l’arribada d’un fill/a amb una canastreta per al 
nounat amb una selecció de productes de primera qualitat. Hi poden accedir 
aquelles famílies que siguin pares biològics o adoptius o bé que hagin acollit 
temporalment un infant tutelat. En qualsevol cas, la concessió queda condici-
onada a que l’infant hagi nascut durant l’any en curs.

http://www.coec.cat/ca/espai-col·legial/salut-i-proteccio-social/ 
benvinguda-als-nous-membres-de-la-familia

ÀREA SOCIAL
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Orfandat

Des del COEC, també hi ha fixades normes per a l’atorgament d’ajudes assis-
tencials per als orfes dels col·legiats i col·legiades. Segons el que estableix la 
normativa, el reconeixement de les ajudes previstes és graciable per part del 
Col·legi i està condicionat a l’existència d’una partida per a aquesta finalitat 
dins dels pressupostos que anualment aprova l’Assemblea. Tant la fixació de 
la quantia com la concessió o denegació de les ajudes es realitza anualment 
sota el reconeixement de la Junta de Govern i en cap cas pot constituir un 
dret adquirit a favor dels beneficiaris, més enllà del límit temporal pel qual 
es concedeixen. 

S ’estableix una dotació econòmica mensual per a l’orfe que queda fixada 
anualment per la Junta. L’ajuda, doncs, està regulada, en els anys en què així 
s’acordi, per complir un seguit de contingències sempre que es compleixin 
els requisits necessaris. Els beneficiaris, segons el reglament, són fills i filles 
de col·legiats/des en exercici menors de 21 anys en el moment del decés del 
seu pare o mare, que tinguessin aquesta edat com a màxim l’any 2006, o bé 
fills i filles de col·legiats/des en exercici menors de 24 anys en el moment 
del decés del seu pare o mare, que tinguessin aquesta edat a partir de l’any 
2006. També s’hi inclouen fills de col·legiats majors de 24 anys, però amb 
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, incapacitats amb pàtria 
potestat prorrogada, o subjectes a guarda o custòdia, mentre durin aques-
tes situacions, que tinguin la condició d’orfes de col·legiats/des, o situació 
assimilada en el cas de guarda o custòdia.

Per poder rebre l’ajut, els beneficiaris hauran de complir una sèrie de requi-
sits com que, en el moment de la defunció, el finat estigui col·legiat/da al 
COEC i el sol·licitant hi hagi mantingut una situació de convivència i depen-
dència econòmica. Paral·lelament, tal com especifica el reglament, a l’hora 
de rebre l’ajut, no tindrà cap rellevància ni l’exercici d’una activitat laboral, 
professional o empresarial remunerada del sol·licitant ni el nivell d’ingressos 
personals. Així mateix, l’atorgament de l’ajuda sol·licitada tampoc estarà 
lligada al fet d’estar en una unitat econòmica familiar i dels ingressos o 
rendes que aquesta tingui.

Les sol·licituds d’ajut s’hauran de cursar dins del primer semestre després 
de la defunció del/la col·legiat/da. L’extinció de les ajudes per orfandat queda 
supeditada a l’esgotament del període màxim d’ajuda en arribar als 24 anys 
o a l’incompliment de qualsevol de les obligacions que es deriven de la sol-
licitud o el falsejament de les dades del beneficiari.
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PROTECCIÓ DE LA SALUT
Hàbits saludables a la feina 
Pel que fa a la cura de la salut a l’entorn laboral, està demostrat que les professi-
ons amb un gran component vocacional i de servei, com totes les de l’àmbit de 
la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional. Si bé el 
compromís personal i social és una factor que pot actuar com a font fonamental 
de satisfacció i benestar, quan la complexitat és molt elevada, les demandes 
de la tasca excessives i l’equilibri necessari entre l’esforç i la recompensa es 
trenca. Llavors el compromís pot esdevenir un factor de risc per a la salut 
dels professionals  i,  per  tant,  per  la  qualitat  de  la  feina  i  de l’atenció  als 
ciutadans.

Per aconseguir un bon ajust, és necessària la comprensió de l’entorn com a 
sistema i el desenvolupament de recursos i habilitats en l’esfera emocional i 
relacional. En aquest sentit, des del COEC s’ofereix un seminari que serveix 
com a eina de desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i 
contribueix a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional.

Els objectius són la millora dels recursos i les habilitats per al desenvolupa-
ment professional saludable i l’obertura d’un espai per a l’aprenentatge entre 
col·legues, en el qual sorgeixi el debat i la reflexió sobre els factors psicosocials 
implicats en el continu de salut-malaltia. Els assistents aprendran a identificar 
els principals factors relacionats amb la salut mental laboral i conèixer els 
principals conceptes relacionats amb l’estrès i el desgast professional. Alhora, 
potenciaran els recursos d’afrontament adaptatiu davant de les situacions gene-
radores d’estrès. En acabar, seran capaços d’identificar els aspectes bàsics que 
serveixin per dissenyar un pla de desenvolupament personal i professional.

L’equip docent format per les doctores Cristina Abadia, Maria de la Pau González 
i Montserrat Plana abasta diferents perspectives des de la salut comunitària a 
la gestió emocional, passant per aspectes com el lideratge i la gestió de grups 
de treball. Val a dir, però, que els recursos metodològics estan dissenyats espe-
cíficament per als dentistes. Tenen com a objectiu que els professionals puguin 
transferir els aprenentatges a l’exercici i la vivència professional i, per tant, 
millorar la seva capacitat adaptativa i la seva qualitat en l’atenció als pacients 

Els cursos, de quatre hores de durada i limitats a vint participants, s’adrecen a 
tots els col·legiats COEC i es portaran a terme a la seu de l’entitat el 19 de gener 
(divendres al matí) de 10 h a 14 h; el 13 d’abril (divendres tarda) de 16 h a 20 h, i 
el 7 de juliol (dissabte al matí) de 10 h a 14 h.
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Durant la trajectòria professio-
nal i en la vida en general, molt 
sovint necessitem ajuda i suport 

per superar etapes doloroses, confuses 
i a les quals no sabem trobar solucions. 
Sovint, el nostres problemes s’amplifi-
quen amb l’aparició d’addiccions i mals 
hàbits que no som capaços de controlar 
i ens sembla impossible fer-los-hi front. 

El Programa Assistencial Apol·lònia —
gestionat per la Fundació Galatea— està 
dedicat a l’assistència dels col·legiats 
del COEC amb trastorns mentals i/o 
conductes addictives a l’alcohol i/o a 
d’altres drogues, que s’orienta al trac-
tament i a la recuperació dels dentistes. 
L’objectiu primordial és garantir que 
retornin i es reintegrin a l’exercici de la 
professió en condicions òptimes i oferir 
una bona pràctica clínica als pacients.

lització de les vies d’atenció assisten-
cial i continua amb l’atenció mèdica i 
psicològica especialitzada, tant ambu-
latòria com en règim d’hospitalització.

Durant el procés es garanteix confiden-
cialitat absoluta perquè les problemà-
tiques dels professionals no depassin 
l’entorn personal i no n’afectin l’àmbit 
de treball. Així mateix, el programa 
ofereix suport legal i jurídic i, quan 
sigui necessari, assessorament laboral 
per reintegrar-se en la pràctica laboral

El paper del COEC
La intervenció del Col·legi assegura 
l’especialització en el tractament dels 
casos, la preservació del codi deonto-
lògic de la professió i la coordinació 
dels recursos assistencials, jurídics, 
laborals i personals. És, doncs, un pro-

Demanar ajuda
Com que molts cops resulta complex 
demanar ajuda o escollir un bon camí 
per començar a afrontar els proble-
mes que patim, el programa vetlla per 
facilitar als professionals l’accés a una 
atenció sanitària de qualitat i especialit-
zada. Un bon assessorament per tractar 
malalties relacionades amb trastorns 
psíquics i/o conductes addictives i 
afavorir, posteriorment, la rehabilitació 
i reinserció dels odontòlegs i, alhora. 
garantir la bona praxi de l’acte mèdic.

Aquest suport està dirigit a aquells 
col·legiats/es del COEC que, al llarg de 
la seva vida professional, poden desen-
volupar problemes de salut mental i/o 
conductes addictives. El programa té 
un abast integral que comença amb la 
informació, l’assessorament i la cana-

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL · PROGRAMA APOL·LÒNIA

El programa Apol·lònia estén la mà als col·legiats amb 
situacions de salut complicades
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trastorns mentals especialitzada en 
professionals de la salut. Situada a 
Barcelona, el centre personalitza els 
programes terapèutics i els adapta a 
les necessitats de cada pacient. La 
seva tasca es basa en la implemen-
tació de diferents mesures per asse-
gurar la mà xima confidencia l itat 
de les dades personals dels profes-
sionals en tractament. Els elevats 
nivells d’adherència i rehabilitació 
dels tractaments, al marge del com-
promís amb la recerca, converteixen 
la Clínica Galatea en un centre de 
referència naciona l  i  i nter nacio -
nal en aquest tipus de tractaments 
especialitzats.

Què he de fer si jo tinc el problema? 
Primer de tot, trucar al telèfon 935 
678 856. Des de la Unitat d’Acol l i-
me nt  de l  pro gr a m a ,  u s  ate nd r a n 
confidencialment i us oferiran tota 
la infor mació que us calgui .  Si és 
pertinent, a més, es programarà una 
primera visita per fer una valoració 
inicia l del problema. L’assignació 
d’un renom contribuirà a preservar la 
vostra identitat. Abans de la primera 
visita, es procedirà a la firma d’un 
document d’acceptació d’entrada al 
programa pel qual us comprometeu 
seguir les indicacions del terapeuta. 
A l hor a ,  c ompromet  a l  P ro gr a m a 
Apol·lònia a procurar-vos l’assistèn-
cia i els serveis necessaris per acon-
seguir una adequada recuperació.

Què he de fer si el problema el té 
un/a company/a? 
El suport als col·legues no es pot basar 
en l’encobriment de situacions de risc. 
No actuar no ajuda gens; és, de totes, 
la pitjor opció possible. La confiança 

i  la complicitat entre iguals ,  com 
l’exigència professional, són la base 
per aconsellar al company malalt i 
parlar-li de l’existència de serveis 
especialitzats i confidencials com els 
del Programa Apol·lònia.

És important que el company pugui 
conèixer el programa i la seva filosofia 
i característiques ja que, possiblement, 
això afavorirà la confiança per donar 
el primer pas. En aquest sentit, sug-
gerir-li que accedeixi a la pàgina web 
del Programa Assistencial Apol·lònia 
pot resultar eficaç per posteriorment 
contactar-hi telefònicament tan ràpid 
com sigui possible. 

No obstant això, pot persistir la nega-
tiva a rebre atenció especialitzada, fet 
que augmenta el risc de mala praxi i 
incrementen també els riscos sobre 
la pròpia salut, amb afectació de l’en-
torn laboral i familiar. Per tant, és 
convenient recordar el deure, segons 
el Codi Deontològic (articles 96 i 97), 
que té qualsevol dentista coneixedor 
de la situació d’un col·lega malalt de 
comunicar el cas al secretari del COEC.

 
Si tens cap problema o coneixes 

algú que necessiti ajuda, 
truca’ns al 935 678 856 o 

escriu-nos al correu electrònic 
fgalatea@fgalatea.org

Et podem ajudar. 

Dra. Carme Bule
Unitat d’acollida  

i seguiment de processos

Telèfon: 93 567 88 56

grama creat des del mateix COEC amb 
la Fundació Galatea i adreçat especí-
ficament als dentistes col·legiats en 
exercici que ho necessiten.

La Fundació Galatea va ser creada l’any 
2001 pel Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya, arran de l’experiència 
del Programa d’Atenció al Metge Malalt 
(PAIMM), per vetllar per la salut i el ben-
estar de tots els professionals de la salut 
(medicina, infermeria, veterinària, far-
màcia, psicologia, odontologia i treba-
lladors socials). Alhora, també treballa 
en la prevenció i promoció de la salut 
d’aquests professionals mitjançant la 
realització d’estudis sobre la salut dels 
col·lectius que atén i també una variada 
i àmplia oferta formativa, pràctica i de 
fàcil realització (tallers, cursos, xerra-
des i conferències, entre d’altres), que fa 
arribar als professionals els conceptes 
clau sobre la cura de la pròpia salut. 

Tots els professionals col·legiats del 
COEC i en exercici que pateixin una 
malalt ia mental i /o una conducta 
addictiva poden accedir al programa. 
El finançament dels tractaments pro-
cedeix del concert entre la Fundació 
Galatea, el Servei Català de la Salut i 
els col·legis de metges de Catalunya per 
atendre els professionals en exercici.

Clínica Galatea
Al capdavall, doncs, la fundació pro-
mou el benestar dels professionals 
de la salut per garantir també una 
bona qua l itat  d ’atenció a ls  ciuta-
dans. Bona part del treball de l’en-
t itat es por ta a ter me a la Cl ínica 
Ga latea ,  a mb u na ex per iència de 
vint anys com a centre de desinto-
xicació i tractament d’addiccions i 

 PROGRAMA APOL·LÒNIA · SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL

MÉS INFORMACIÓ
http://www.coec.cat/ca/espai-col·legial/salut-i-proteccio-social/programa-apollonia-fundacio-galatea



76 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 180

El Col·legi d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya ha signat 
un acord amb els gimnasos DiR, 

en virtut del qual els col·legiats podran 
beneficiar-se d’interessants avantatges 
en fer-se socis de qualsevol d’aquests 
clubs. DiR és l’empresa pionera del fit-
ness a Barcelona i, actualment, compta 
amb vint clubs (divuit a la ciutat i dos a 
Sant Cugat del Vallès).

Les condicions especials per al COEC són:
• 49€ de quota mensual, o bé,45€ de 

quota si es paga un any per avançat
• 50% de descompte en la inscripció
• 15% de descompte per als menors de 

30 anys i els majors de 60
• 20% de descompte per als familiars 

residents al mateix domicili

Els col·legiats del COEC: 10€ de cost pel 
canvi de modalitat. 

Accés a tots els clubs DiR en horari 
complet, inclosos centres de ioga, pàdel 
indoor a Sant Cugat i clubs DiR premium. 
Descomptes i invitacions per a activitats.

Esport, també Girona
Paral·lelament,  el  COEC també ha 
a r r ibat  a  u n acord a mb l ’O2 Cen-
tre de Wellness Parc del Migdia de 
Girona. Els col·legiats podran bene-
ficiar-se, igualment, d’interessants 
avantatges en fer-se socis d’aquest 
centre esportiu que compta amb més 
de 4.000 m2, amb diverses sales, pis-
cina, solàrium, spa, així com serveis 
d’entrenament personal, fisioteràpia 
i restauració.

Les condicions especials per al COEC són:
• 59€ de quota mensual
• 15€ de cost d’inscripció
• Un familiar directe amb les mateixes 

condicions.
• Accés al centre en tot l’horari sense 

restriccions.
• Dues hores de pàrquing diàries gratuïtes.

El COEC està treballant, també, per 
signar convenis de col·laboració amb 
centres esportius a les províncies de 
Lleida i Tarragona. 

El COEC signa convenis per promoure la pràctica 
de l’esport entre els col·legiats

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL · CONVENIS PER PROMOURE LA PRÀCTICA DE L’ESPORT





VOLS QUE    
ELS TEUS 
PACIENTS       
ET VEGIN   
AIXÍ?

Que	  la	  mercantilització	  de	  
l'Odontologia	  i	  la	  competència	  
ferotge,	  no	  ens	  faci	  oblidar	  que,	  
darrere	  de	  la	  nostra	  mascareta	  hi	  ha	  
dentistes	  professionals	  i	  no	  una	  altra	  
cosa.

Com	   a	   professionals	   de	   la	   salut	   no	   podem	   sumar-‐nos	   a	   pràctiques	   que	   denigrin	   o	  
menystinguin	  la	  nostra	  professió,	   les	  hem	  de	  combatre	  amb	  energia,	  oferint	  als	  nostres	  
pacients	  informació	  i	  tractaments	  de	  qualitat,	  bon	  tracte	  i	  professionalitat.	  No	  oblidis	  que	  
en	  aquesta	  tasca	  el	  teu	  Col·∙legi	  estarà	  sempre	  amb	  tu.



¿QUIERES  
QUE TUS 
PACIENTES    
TE VEAN     
ASÍ?

Que	  la	  mercantilización	  de	  la	  
Odontología	  y	  la	  competencia	  
feroz,	  no	  nos	  haga	  olvidar	  que,	  
detrás	  de	  nuestra	  mascarilla	  hay	  
dentistas	  profesionales,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  no	  otra	  cosa.

Como	   profesionales	   de	   la	   salud	   no	   podemos	   sumarnos	   a	   prácticas	   que	   denigren	   o	  
menosprecien	   nuestra	   profesión,	   debemos	   combatirlas	   con	   energía,	   ofreciendo	   a	  
nuestros	  pacientes	  información	  y	  tratamientos	  de	  calidad,	  buen	  trato	  y	  profesionaldad.	  
No	  olvides	  que	  tu	  Colegio	  está	  contigo.
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Amb el suport de:

COMISSIÓ SOCIAL · DENTIST4REFUGEES

Han passat sis mesos des de 
l’inici d’aquell primer viatge 
en el qual un grup de volun-

taris vam iniciar el nostre treball a la 
Clínica de Khora Foundation a Atenes. 
Juntament amb la Dra. Krista Vitsoro-
glou, no hem parat de tractar refugiats 
tant de la ciutat d’Atenes com dels dife-
rents camps de refugiats que hi ha al 
voltant de la capital de Grècia.

24 d’un total de 27 setmanes han estat 
han estat cobertes per voluntaris de  
D4R (Dentists4Refugees). Fins avui, 59 
persones voluntàries s’hi han desplaçat 

ser atesos va ser, lògicament, con-
siderablement més gran. En aquest 
mateix article, trobareu diagrames i 
estadístiques que indiquen clarament 
la feina feta fins ara.

El segon vessant és més humà. Més 
subjectiu, però, alhora, molt més grati-
ficant des de la nostra part com a equip 
de coordinació del projecte. És l’enorme 
satisfacció que ens expressen les per-
sones tractades a la clínica. Els nostres 
pacients que, moltes vegades, acaben 
sent molt més que pacients. I també 
l’enorme satisfacció de la gran majoria 

tant des de Catalunya com des de dife-
rents col·legis d’arreu de l’estat. També 
hi han estat treballant professionals 
de països com Anglaterra, França o 
Holanda. Entre els voluntaris hi ha den-
tistes, higienistes i auxiliars. Arribats 
a aquest punt, només vull destacar-vos 
dos aspectes d’aquest període. 

El primer és més objectiu. Es tracta 
de la feina feta. Vam iniciar el pro-
jecte amb un equip dental i, al cap de 
poques setmanes, ja vam instal·lar-ne 
un altre. A partir d’aquell moment, 
el volum de pacients que van poder 

El projecte solidari Dentists4Refugees 
arriba a l’equador havent atès 1.500 persones
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Amb el suport de:

 DENTIST4REFUGEES · COMISSIÓ SOCIAL

Mitjana d’edat 
dels pacients atesos: 23,87
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Amb el suport de:

COMISSIÓ SOCIAL · DENTIST4REFUGEES

dels voluntaris que han dedicat temps, 
esforços personals, familiars, laborals 
i econòmics per poder anar a Atenes i 
participar en el projecte.

Tanmateix, continuem necessitant 
voluntaris per poder cobrir les set-
manes que ens falten fins al febrer de 
2018 i us animem a que formeu part 
d’aquesta gran iniciativa.

Desprès de dotze mesos de treball, el 
projecte serà revaluat tant en acció i par-
ticipació com en el paper de coresponsa-
bilitat de les organitzacions gregues amb 

també us vull manifestar l’agraïment 
en el meu nom i en el de l’equip de deu 
persones voluntàries que coordinem 
el projecte entre casa nostra i Grècia.

Qualsevol persona que vulgui sumar-
s’hi pot adreçar-se al correu electrònic 
social@coec.cat
Moltes gràcies!

VENTURA MENARDIA I PEJUAN
Responsable de la Comissió Social COEC 
Coordinador general del projecte D4R 

les quals s’han establert llaços que estan 
fent-ne possible la sostenibilitat a llarg 
termini i, paral·lelament, estan afavorint 
el desenvolupament local.

Des del COEC, volem agrair de forma 
molt important a tots els voluntaris 
que fins ara han participat a D4R l’ex-
traordinària feina feta, però, sobretot, 
l’extraordinària humanitat que han 
mostrat. També destaquem l’inesti-
mable paper de Proclinic, empresa 
implicada absolutament en el projecte 
i sense la qual hauria estat impossi-
ble ni tan sols iniciar-lo. Igualment 

Tractaments totals: 2.118
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CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE COMPRAR O VENDRE UNA CLÍNICA DENTAL  · CONSELLS

obertes en el l’entorn d’influència.

Una altra tasca essencial és fer un estudi 
econòmic i financer del negoci que volem 
adquirir. En primer lloc, aniria bé saber si 
la clínica que volem adquirir està en mans 
d’un professional de l’odontologia o pel con-
trari és en mans d’un empresari no profes-
sional i, sobretot, si l’activitat pertany a una 
propietat organitzada en forma societària o 
no. Per què ho volem saber això? Doncs per-
què si està en mans d’una societat mercan-
til,  podrem adquirir el negoci i, per tant, la 
clínica d’una forma molt àgil i ràpida a tra-
vés de la compra de les participacions dels 
socis.

Amb aquest tipus d’adquisicions, ens es-
talviem refer qualsevol tipus de contracte 
mercantil que tingui subscrit el propietari 
(per exemple, contractes de lloguer, amb 
proveïdors, de raigs X...) ja que no hi ha can-
vi en la propietat de la clínica, sinó que el 
que hi ha és un canvi de titularitat de les 
participacions de la societat. 

Ara bé, si optem per fer una compravenda de 
participacions de la societat, haurem d’analitzar 
molt profundament la situació econòmica de 
l’empresa ja que, amb la compravenda de par-
ticipacions socials, també n’adquirim tots els 
béns i actius, així com la totalitat de deutes i pas-
sius. Al marge, també podem trobar-nos amb 
possibles regularitzacions de les administraci-
ons públiques pels exercicis fiscalment i labo-
ralment no prescrits. Per això, recomanem pac-
tar amb la part venedora la cobertura d’aquestes 
possibles contingències fiscals i laborals i evitar 
que puguin afectar-nos. Això és pot fer a través 
de la incorporació de clàusules de cobertura en 
el mateix contracte de compravenda o pactant 
una forma de pagament que garanteixi la co-
bertura de les possibles contingències futures.

En conclusió, si el que desitgem és comprar 
una clínica que està en mans d’una socie-

pacients habituals. Això sí, prèviament 
haurem d’investigar per estar segurs que 
la clínica que estem disposats a adquirir 
hagi estat gestionada de forma professio-
nal i no oculti cap mala praxi professional 
ni mala gestió comercial. Per altra banda, 
aquesta opció també ens permetrà acce-
dir més ràpidament a l’inici de l’activitat.

Per començar haurem de buscar la clínica 
en traspàs que tant desitgem. Abans hau-
rem de decidir si el que volem és només el 
traspàs del negoci o si, a més, també volem 
fer un traspàs de local. Totes dues opcions 
són igual de vàlides. El que ens acabarà fent 
decidir és, per una banda, el pressupost que 
tinguem pensat invertir, per altra d’altra ban-
da, la relació cost de propietat en oposició al 
cost de lloguer que hi pot haver en cada cas. 
Evidentment també influiran les ofertes que 
ofereixi el mercat i la zona en què busquem 
la clínica. Els canals més habituals solen 
ser els webs especialitzats d’internet. Així 
mateix, el mateix COEC disposa, a la seva 
pàgina web, d’una borsa de clíniques en tras-
pàs on els col·legiats poden inserir els seus 
anuncis. Per tant, és recomanable fer un es-
tudi previ de la zona on volem delimitar la 
recerca i analitzar el número de clíniques ja 

Uns indicadors econòmics favorables 
i una notòria percepció de recupe-
ració del país, comporten un efecte 

sobre l’obertura de negocis i projectes em-
presarials i professionals. El sector odontolò-
gic no queda al marge d’aquest dinamisme i 
també s’ha vist afectat. Això es tradueix en 
la voluntat de molts professionals d’obrir la 
seva pròpia clínica dental. 

Com que, darrerament, al nostre despatx 
ha incrementat el nombre de consultes 
sobre com es pot fer una valoració curosa 
per al traspàs de clíniques ja existents i al 
voltant de quins són els passos a seguir 
a l’hora d’obrir-ne una de nova, en aquest 
número volem fer algunes consideracions 
importants que cal tenir en compte. 

Compra d’una clínica existent
L’adquisició d’una clínica que ja està en 
funcionament aporta diversos avantat-
ges. El principal és que començarem 
l’activitat amb una cartera de pacients ja 
existent i, per tant, amb una facturació 
inicial mínima assegurada. I, segurament, 
serà un establiment que no s’haurà de do-
nar a conèixer en el seu entorn ja que, pro-
bablement, serà conegut pel veïnat i pels 

Consideracions a tenir en compte a l’hora de 
comprar o vendre una clínica dental 
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Evidentment, caldrà que ens envoltem dels 
professionals que millor s’adaptin a la nos-
tra manera de treballar. El propietari de la 
clínica haurà d’obtenir el codi de compte 
de cotització a la Seguretat Social per poder 
contractar, i, posteriorment, donar d’alta als 
treballadors. En l’àmbit laboral, sempre és 
millor està ben assessorats, sobretot en te-
mes relacionats amb el conveni del sector, 
les categories laborals i els canvis constants 
en les normatives. Tampoc podem oblidar 
que cal estar al dia en matèria de prevenció 
de riscos laborals.

Per realitzar tots aquests tràmits reco-
manem al professional que cedeixi el 
seu certificat digital a la seva gestoria. És 
important disposar d’un fons de reserva 
o d’estalvi suficient per fer front als pri-
mers mesos d’activitat i als costos fixos 
inicials. Per últim, haurà de donar d’alta el 
centre de treball a Hisenda i notificar, en 
cas de local de propietat, que aquest és un 
bé afecte a l’activitat i per tant exempt en 
l’impost de patrimoni.

Com veieu, per portar a terme una valoració 
acurada d’una clínica, tant si ja existeix com 
si és de nova constitució, són molts els factors 
i les variables a tenir en compte. És molt im-
portant recopilar una sèrie d’informació bàsi-
ca per tenir una visió global i estratègica del 
futur negoci. I, no cal dir-ho, és imprescindible 
estar molt ben assessorat a l’hora de prendre 
una decisió tan important com aquesta. 

Com sempre, quedem a la vostra dispo-
sició per a qualsevol tipus de consulta 
singular que us pugui afectar de manera 
més concreta i específica.

pels pacients ajuda a que el traspàs sigui gra-
dual. Però el nou propietari es pot trobar amb 
un personal que no voldria i un acomiada-
ment pot comportar un cost molt elevat que 
no s’havia considerat a priori.

No obstant això, al marge de la valoració, 
hem de considerar altres factors com són 
l’oferta i la demanda del mercat. I, final-
ment, un aspecte a tenir molt en compte 
abans fer la compra és comprovar que la 
clínica compleix totes les normatives sa-
nitàries i legals, i compta amb tots els per-
misos necessaris per desenvolupar l’acti-
vitat odontològica.

Obertura d’una nova clínica
Obrir una clínica nova comença per la recerca 
d’un local que ens agradi en la zona que de-
sitgem. La primera qüestió que haurem de re-
soldre serà si volem instal·lar-nos en un local 
de lloguer o bé de compra. Com comentàvem 
anteriorment, dependrà del pressupost que 
tinguem per fer la inversió inicial, de la capa-
citat creditícia que ens ofereixin les entitats 
bancàries i de la flexibilitat i capacitat d’adap-
tació als canvis si més endavant necessitem 
un local més gran o decidim canviar de zona 
o ubicació. Un local de lloguer sempre ens per-
metrà adaptar-nos més ràpidament a canvis 
futurs. Un immoble de compra, per altra banda, 
ens permet generar patrimoni a mesura que 
amortitzem la inversió. I, de vegades, la quota 
d’un préstec hipotecari pot arribar a ser molt 
semblant a la renda del lloguer mensual.

Un cop escollit l’emplaçament (ja sigui 
de lloguer o de compra) haurem de fer les 
inversions necessàries en instal·lacions, 
equipaments, mobiliari i utillatge per co-
mençar a treballar. És recomanable que 
aquestes inversions siguin dirigides o 
supervisades per un tècnic professional 
que ens pugui assessorar. Una vegada 
acabades les obres i fetes les instal·laci-
ons pertinents, caldrà sol·licitar la llicèn-
cia d’activitat al municipi, donar la clínica  
d’alta al Registre de clíniques dentals a 
través del COEC i informar de qui serà el 
responsable mèdic.

tat mercantil, sempre serà més segur fer-
ho sense passar per la compravenda de les 
participacions corresponents i constituir 
una societat mercantil nova.

Valoració
La valoració de la situació econòmica i fi-
nancera de la clínica passa per analitzar, 
com a mínim, els següents paràmetres:
• L’estructura d’ingressos. És a dir, l’evolució 

de la facturació dels darrers anys, així com 
el tipus de tractaments i el pes de cadas-
cun en el global de la facturació.

• L’estructura de costos. Hem de saber qui-
na proporció té la clínica de costos fixos 
(aquells que no depenen de la facturació, 
com poden ser els sous de la plantilla) i de 
costos variables (aquells que depenen del 
volum de facturació de la clínica, com pot 
ser la compra de materials).

• El resultat o benefici de la clínica. És el re-
sultat absolut de la clínica que s’obté extra-
ient alguns índexs i ràtios financeres que 
ens ajudaran a entendre si la xifra absoluta 
de beneficis és coherent amb el volum de 
facturació i la mida del negoci.

• La cartera de pacients (fixos en actiu, l’edat 
mitjana, noves visites en l’últim any, revisi-
ons regulars, tipus de tractaments...)

• L’estructura organitzativa de la clínica (nom-
bre d’empleats, antiguitat de la plantilla, 
professionals que hi treballen...)

• Equips mèdics dels que disposa i estat 
de conservació i revisió. Convé saber 
quan es van adquirir i si estan del tot 
amortitzats o no.

• Els serveis que ofereix.
• El quadre de tarifes.

També haurem de considerar altres aspec-
tes com els anys que fa que està en funcio-
nament i els costos implícits però no directes 
de la possible compra: despesa de l’acomia-
dament del personal i que forma part del 
negoci. En aquest punt convé analitzar pro-
fundament què implica l’absorció que el nou 
propietari fa del personal del que disposa la 
clínica. En molts casos, el personal és un 
factor positiu en l’adquisició d’una clínica ja 
existent. Mantenir una persona coneguda 

 Per consultes o aclariments singulars,  
contacteu amb 

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

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

ags.fiscal@coec.cat. 

Si voleu concertar una cita: 

www.agscoec.com



Vull estar ben 
assessorat
Amb solucions 
competitives 
i realistes

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

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

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

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

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

activitat professional dominant: 
l’odontoestomatologia

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

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

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

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

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

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

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

La reducció dels costos energètics de la 

instal·lació i la sostenibilitat no estan re-

servades a les grans empreses que poden 

fer inversions importants en equipament. 

El programa “Ajusta30” acosta les tècni-

ques més innovadores de gestió d’eficièn-

cia energètica a la clínica dental.

Part de l’import de la factura elèctrica de-

pèn de factors que estan fora del nostre 

abast i que comprometen la competitivi-

tat. Per altra banda, cada cop hi ha més 

consciència de l’impacte de la nostra ac-

tivitat sobre el medi ambient. El consum 

energètic no és cap excepció: cada kWh 

que estalviem equival a 308 g menys de 

CO2 a l’atmosfera. 

La gestió eficient de l’energia és un camí 

cap a la sostenibilitat. Permet assolir es-

talvis que, amb una planificació adequa-

da, es poden reinvertir en solucions tèc-

niques avançades. És un cercle virtuós: 

menors costos d’explotació, disminució de 

les emissions de CO2 i instal·lacions fun-

cionant a ple rendiment, amb un consum 

mínim i màxima satisfacció dels usuaris.

JustaEnergia, l’empresa d’enginyeria 

energètica que gestiona els consums de 

l’edifici del COEC, ha concebut el progra-

ma “Ajusta30” per a establiments com els 

consultoris odontològics amb l’objectiu 

de plantejar l’eficiència energètica en ter-

mes assolibles. Es tracta d’un compromís 

compartit entre JustaEnergia i els nego-

cis disposats a estalviar un 30% dels cos-

tos energètics a través d’un itinerari d’ac-

cions a mida.

Tot comença amb la factura
L’estudi de la factura ens permet obtenir 

les dades necessàries per avaluar la situa-

ció contractual del subministrament elèc-

tric. En la majoria dels casos, amb l’opti-

energètica determina quin ha de ser el 

pas següent. En funció del consum anu-

al, el potencial d’estalvi i les caracterís-

tiques de la clínica dental, s’identifiquen 

les mesures sense inversió o amb cos-

tos mínims que cal aplicar per corregir 

les ineficiències detectades. Alhora, es 

determina quin tipus de seguiment es 

farà per assegurar l’estalvi i corregir les 

desviacions en el consum abans no ge-

nerin despeses innecessàries. Els costos 

d’aquestes operacions queden coberts 

amb part de l’estalvi obtingut. 

La consulta sostenible
Un cop hem incorporat les bones pràcti-

ques i s’han corregit les ineficiències, és 

el moment de plantejar solucions tècni-

ques avançades per donar el pas de qua-

litat i evolucionar cap a una clínica den-

tal sostenible i eficient des del punt de 

vista del consum energètic. No es tracta 

d’aplicar tecnologia punta “a la carta”, 

sinó d’estudiar les necessitats presents 

i futures del consultori per destinar els 

estalvis generats a millores en les instal-

lacions que contribueixin a la competiti-

vitat de l’empresa i al confort de profes-

sionals i pacients.

mització de les tarifes, l’energia reactiva i 

la potència contractada s’aconsegueixen 

els estalvis de la primera fase del pla d’efi-

ciència energètica, que acostumen a ser 

d’entre l’11 i el 20% anual.

Això sí, abans de fer cap canvi cal conèi-

xer bé els consums de la consulta i les 

condicions de cada comercialitzadora per 

triar el tipus de tarifa i potència que millor 

s’ajustin a les necessitats energètiques.

Big data al servei de l’estalvi
Gràcies a l’accés a les dades de més de 

10.000 establiments a tot el món, podem 

comparar els consums i el preu de l’energia 

contractada d’una consulta amb els d’altres 

establiments de característiques similars. 

El resultat de l’estudi es concreta amb una 

qualificació d’eficiència energètica i una 

valoració econòmica de l’estalvi potencial. 

Això ens ha permès desenvolupar projectes 

d’eficiència energètica a instal·lacions més 

petites amb tots els avantatges reservats, 

fins ara, a edificis o naus industrials.

Pla de mesures 
L’anàlisi d’aquests resultats per part 

d’enginyers especialitzats en eficiència 

Pla d’eficiència energètica al consultori





88 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 180

El mercat assegurador ens ofereix una 
gran gamma de productes d’assistència 
sanitària. En conseqüència, a l’hora de 
decidir-nos per contractar una moda-
litat o una altra, és important conèixer 
quins són els aspectes més rellevants 
per poder prendre la millor decisió: 

1) Quadre mèdic. Cal comprovar si els 
nostres metges de confiança formen 
part del quadre mèdic o demanar-los 
amb quines companyies assegurado-
res col·laboren. També és important 
saber quins són els metges i centres 
mèdics disponibles dins de la nostra 
zona geogràfica.

2) Centres hospitalaris.  Igual que 
amb els professionals, és essencial 
revisar el llistat de centres hospita-
laris als quals podem acudir tant per 
visites mèdiques periòdiques com en 
casos d’urgència.

3) Serveis addicionals inclosos. És 
precís que ens informem sobre els 
“a lt res ser veis inclosos”  d ins del 
preu o als que podrem accedir amb 
avantatges derivats de l’assegurança 
(cobertura dental, cirurgia refractiva, 
medicina alternativa, tractaments de 
fertilitat, etc.)

4) Terminis de carència. Cal que ens 
assabentem del temps mínim que ha 
de transcórrer des de la data d’efecte 
de la pòlissa per poder tenir accés a 
determinades cobertures que ofereix 
l’assegurança, especialment en el cas 
de determinades proves diagnòsti-
ques, tractaments, hospitalitzacions 
i intervencions.

60-65 anys el cost de l’assegurança 
incrementa força.

8) Política d’admissió. Una vegada ens 
hem decidit haurem d’esperar fins que 
la companyia en qüestió valori la nostra 
sol·licitud. Una sol·licitud que incorpora 
un qüestionari de salut per conèixer 
quines són les condicions d’acceptació.

9) Quan valorem la contractació d’una 
assegurança. És important tenir present 
que les companyies estableixen una edat 
màxima per poder contractar pòlisses i, 
com més diferim la decisió, menys opcions 
tindrem i més elevada pot ser la prima.

Tal com hem vist, existeixen molts 
aspectes a tenir en compte a l’hora de 
contractar una assegurança de salut. 
A Medicorasse Corredoria d’Assegu-
rances disposem d’un equip d’asses-
sors especialistes per ajudar-vos a 
triar l’assegurança de salut que millor 
s’ajusti a les vostres necessitats. Podeu 
sol·licitar informació sense compromís 
trucant al 902 19 89 84 o mitjançant el 
correu electrònic medicorasse@med.
es. Un assessor especialitzat es posarà 
en contacte amb vosaltres.

5) Tipus d’assegurança. Hi ha diverses 
modalitats. Ens podem trobar amb asse-
gurances d’assistència sanitària a tra-
vés d’un quadre de facultatius i centres 
mèdics concertat per la companyia o, en 
altres casos, amb pòlisses de reembos-
sament de despeses mèdiques que per-
meten, a més, poder acudir lliurement 
a metges i centres no concertats que la 
companyia, posteriorment, ens reembor-
sarà amb un percentatge de la factura 
pactat i amb uns límits establerts.

6) Copagaments. Hi ha modalitats en 
les quals l’assegurat ha de pagar una 
quantia per cada acte mèdic que rea-
litza —alguns productes estableixen un 
límit anual— i d’altres modalitats en 
les quals això no passa. Les primeres 
acostumen a tenir una prima inferior.

7) Tarifa. Existeixen ofertes amb un 
preu únic per a un ampli tram d’edat 
i d’altres que estableixen molts trams 
d’edat amb diferents preus. En qual-
sevol cas, generalment, a partir dels 

CONSELLS · QUÈ CAL TENIR EN COMPTE A L’HORA DE TRIAR UNA ASSEGURANÇA DE SALUT?

Què cal tenir en compte a l’hora de triar una 
assegurança de salut?

El COEC actua com a agent extern de 

Medicorasse 
Corredoria d’Assegurances 

del CMB, SAU. 
NIF A-59-498220. DGS, clau J-928. 

Pòlissa de responsabilitat  
civil i capacitat financera 

d’acord amb la llei 26/2006,  
de 17 de juliol.



COECsalut
Assegurança de Salut

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya intervé en qualitat de Col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del 

CMB, SAU. MEDICORASSE, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat 

financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

medicorasse@med.es coec@coec.net

Professionals al servei de professionals902 198 984

Demana més informació sense compromís

La teva salut és el més important per nosaltres.
25 anys treballant amb les companyies líders per oferir-te la millor assegurança de salut.

* Prima neta 2017 per assegurat de 0 a 55 anys d'edat. Subjecte a la normativa vigent de contractació de la companyia.

Assegurança 
de serveis 

complets  des de 
50,44 €/mes*
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AGENDA · OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE

AGENDA

90

DR. ENRIC POU

DARK SMILES ·

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

BARCELONA GIRONA
17-11-2017 / 27-1-2018
Curs d’urgències mèdiques a la clínica dental
Coordinació: Doctor Stevens Salva

18-11-2017
Curs de periimplantitis. Com la tractem?
Doctor Antonio Liñares González

16-12-2017 
Curs de reanimació cardiopulmonar  
(suport vital bàsic i DEA)
Coordinació: Doctor Stevens Salva

19-1-2018 
Burnout. Promoció de la salut a la feina. La salut 
del professional
Doctores Cristina Abadía, Maria de la Pau González i Montserrat Plana

19-1-2018 
II Odontoconcert

8-11-2017
Urgències en odontopediatria. Tips i tractaments 
d’urgència per a l’odontòleg general
Doctora Cristina Marés Riera

24/25-11-2017
Consideracions oclusals en rehabilitacions 
mínimament invasives amb desgast dentari. 
Curs teoricopràctic.
Doctor José Suárez Feito
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BECA2017

Apostamos por la formación 
de nuestros jóvenes odontólogos.

“Abre las puertas de tu futuro.”

9ª
Edicion 
Becas Proclinic

Si eres estudiante de odontología 
¡Regístrate! 

www.proclinic.es


