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EDITORIAL · EL COL·LEGI I LA REVISTA DE TOTS

En els darrers mesos, ens hem trobat submergits 

en una espècie de macedònia de fr uites,  una 

amalgama d’idees, pensaments i sentiments que 

ens han arrossegat a un conjunt de sensacions inexpli-

cables en certs moments. Si, a vegades, el dia a dia ja és 

prou difícil, unes eleccions al COEC davant d’un marc 

social determinat com el que s’ha produït, han ajudat 

a despertar reaccions tant particulars com diverses en 

cadascun de nosaltres. I és que les eleccions celebrades 

el novembre passat no van estar exemptes de rivalitats, 

confrontació d’idees, propostes i plantejaments entre 

les candidatures que hi concorrien. El Nou COEC 2 .0, 

liderada pel Dr. Toni Gómez, va aconseguir 1 .759 vots, 

mentre que Un COEC Fort, encapçalada pel Dr. Santiago 

Jané, 1 .227 suports.

Els col·legiats van poder votar de forma presencial i , 

per primera vegada, telemàticament. L’experiència va 

ser un èxit, ja que dels 1 .535 vots totals emesos, 1 .410 

corresponien a vot electrònic i 125, a presencial . Per 

tant, més del 91% dels col·legiats van optar per emetre 

el vot a través de la xarxa. El COEC, un cop més, aposta 

clarament per la innovació i l’aplicació de les noves tec-

nologies als processos electorals.

Potser ara és el moment de fer autocrítica, cercar solucions, 

respostes per poder millorar. Fer-se nous propòsits per a l’any 

nou i intentar aplicar aquest mateix procés a cada parcel·la 

de la nostra vida. Som i hem de ser exigents amb els nostres 

representants col·legials, amb la nostra feina i amb tot allò 

que ens envolta. I, aquest mateix criteri, també l’ha de tenir 

la revista que teniu a les mans. Cada número intentem bus-

car els continguts més atractius i interessants per al nostre 

col·lectiu. Casos pràctics, recomanacions clíniques, agenda 

d’actes, articles de temàtica variada, entrevistes de perso-

nalitats rellevants, entre moltes altres propostes i seccions.

Sigueu exigents amb nosaltres, però, si us plau, no obli-

deu que teniu les portes obertes per fer-nos arribar els 

vostres suggeriments, propostes i tot allò que creieu adi-

ent ja que Som COEC és una publicació en la qual totes i 

tots hi sereu benvinguts.

Feliç 2018 de part de tots els qui la fem possible!

El Col·legi i la revista de tots
El Colegio y la revista de todos
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EL COLEGIO Y LA REVISTA DE TODOS · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

En los últimos meses, nos hemos hallado sumergidos 

en una especie de macedonia de frutas, una amal-

gama de ideas, pensamientos y sentimientos que nos 

han arrastrado a un conjunto de sensaciones inexplicables 

en ciertos momentos. Si, a veces, el día a día ya es bastante 

difícil, unas elecciones al COEC ante un marco social deter-

minado como el que se ha producido, han ayudado a despertar 

reacciones tanto particulares como diversas en cada uno de 

nosotros. Y es que las elecciones celebradas el pasado novi-

embre no estuvieron exentas de rivalidades, confrontaciones 

de ideas, propuestas y planteamientos entre las candidatu-

ras que concurrían. El Nou COEC 2.0, liderada por el Dr. Toni 

Gómez, consiguió 1.759 votos, mientras que Un COEC Fort, 

encabezada por el Dr. Santiago Jané, obtuvo 1.188 apoyos.

Los colegiados pudieron votar de forma presencial y, por pri-

mera vez, telemáticamente. La experiencia fue un éxito, ya 

que de los 1.535 votos totales emitidos, 1.410 correspondieron 

a voto electrónico y 125, a presencial. Por tanto, más del 91% de 

los colegiados optaron por emitir el voto a través de la red. El 

COEC, un vez más, apuesta claramente por la innovación y la 

aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos electorales.

Quizás este ser ía el  momento de hacer autocr ít ica , 

busca r soluciones ,  respuestas pa ra poder mejora r. 

Hacerse nuevos propósitos para el año nuevo e intentar 

aplicar este mismo proceso a cada parcela de nuestra 

v ida .  Somos y debemos ser ex igentes con nuestros 

representantes colegiales, con nuestro trabajo y con 

todo aquel lo que nos rodea .  Y,  este m ismo cr iter io, 

debe tenerlo también la revista que tenéis en vuestras 

manos. Cada número intentamos buscar los contenidos 

más atractivos e interesantes para nuestro colectivo. 

Casos prácticos, recomendaciones clínicas, agenda de 

actos, artículos de temática variada, entrevistas de per-

sonalidades relevantes, entre muchas otras propuestas 

y secciones.

Debéis ser exigentes con nosotros, pero, por favor, no 

olvidéis que tenéis las puertas abiertas para hacer-nos 

llegar vuestras sugerencias, propuestas y todo lo que 

creáis oportuno ya que Som COEC es una publicación 

en la que todas y todos seréis bienvenidos.

¡Feliz 2018 de parte de todos los que la hacemos posible!
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TEMA DE PORTADA · ELECCIONS AL COEC

El Dr. Antoni Gómez Jiménez 

s ’ ha most rat  molt  sat isfet 

dels resultats obtinguts un 

cop es van conèixer : “Seguim amb 

ganes, il·lusió i energia per treballar 

quat re a nys més en defensa dels 

col·legiats i de la professió, amb el 

mateix grau de compromís, serietat, 

transparència i rigor que fins ara”. 

Per primera vegada els col·legiats han 

pogut votar de manera telemàtica, 

han fet telemàticament, mentre que 125 

han votat de manera presencial, el que 

indica que més d’un 91% dels votants ho 

ha fet de manera telemàtica. En aquest 

sentit, cal tenir en compte que en vir-

tut de l’article 135.1 dels Estatuts del 

COEC, el vot dels col·legiats en exercici 

es comptabilitza per dos, mentre que 

el vot dels col·legiats sense exercici es 

comptabilitza com a un únic vot (això 

únicament afecta als resultats de les 

candidatures).

entre els dies 21 i 24 de novembre, a 

banda dels que ho han volgut fer de 

manera presencial a la demarcació cor-

responent el 28 de novembre. D’aquesta 

manera el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya ha apostat 

per les noves tecnologies implantant 

aquest sistema de votació, sota la 

tutela de l’empresa Scytl. 

Un total de 1.535 col·legiats han exer-

cit el seu dret a vot, dels quals 1.410 ho 

El Dr. Antoni Gómez ha estat reelegit 
President del Col·legi Oficial d’Odontòlegs  
i Estomatòlegs de Catalunya
La candidatura encapçalada pel Dr. Antoni Gómez, El Nou COEC 2.0, s’ha imposat a les eleccions celebrades en data 28 de novembre 
de 2017 amb 1.759 vots davant la candidatura Un COEC fort, encapçalada pel Dr. Santiago Jané amb 1.227 vots.
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ELECCIONS AL COEC · TEMA DE PORTADA

La candidatura el Nou COEC 2 .0 ha 

obt i ngut  1 .759 vots  (5 8 %) ,  ment re 

que la  ca nd idat u ra Un COEC For t 

h a  a c o n s e g u i t  1 . 2 2 7  v o t s  (4 1%) . 

També cal indicar que s’han regis-

trat 26 vots en blanc (1%) i no hi ha 

hagut cap vot nul . 

La candidatura el Nou COEC 2.0 ha 

superat àmpliament la candidatura 

Un COEC Fort per un total de 532 vots. 

Tenint en compte que el cens tota l 

de  vota nts  en aquestes  e leccion s 

h a  e s t at  de  5 . 5 5 0  c o l · le g i at s ,  u n 

2 7, 6 5 %  h a n  e x e r c i t  e l  s e u  d r e t 

a  v ot ,  e l  q u e  e s  t r a d u e i x  a m b  l a 

d a d a  i n d i c a d a  a b a n s  d e  1 . 5 3 5 

vot a nt s  q ue  h a n e s c ol l it  l a  nov a 

J u n t a  d e  G o v e r n  q u e  v e t l l a r à  i 

defensa rà els  i nteressos dels  col-

legiats i  de la professió dura nt els 

prop ers  4  a nys . 

El Nou COEC 2.0, la candidatura 
liderada pel Dr. Gómez, es va 
imposar a les eleccions amb 
1.759 vots, per davant dels 
1.227 obtinguts per l’altra 
candidatura, Un COEC Fort.

Per primer cop, els col·legiats 
van tenir la possibilitat de 
votar telemàticament, a més de 
poder seguir-ho fent de forma 
presencial. Més del 91% van 
votar a través de la xarxa.
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TEMA DE PORTADA · ENTREVISTA AL NOU PRESIDENT, DR. ANTONI GÓMEZ

Els col·legiats acaben de 
renovar la confiança en vostè 
i el seu equip d’ara fa quatre 

anys. Què ha suposat, a nivell 
personal, aquesta victòria electoral?
La veritat és que una gran alegria, i 
agraïment. La dedicació al COEC és 
molt gran i veure com els companys 
v a loren la feina feta i  l ’esforç és 
d’agrair i encoratja a continuar lluitant 
per la professió.
 
Des de la seva candidatura, El 
Nou COEC 2.0, durant la campa-
nya, defensaven la continuïtat 

La modificació total dels estatuts, 
però estic convençut que ara sí que 
l’aconseguirem.
 
I, per contra, quan veu la feina feta 
fins ara pel seu equip, de què se 
sent més satisfet?
De capgirar el COEC com un mitjó! 
S ’ha fet molta feina. Una feina difí-
cil i que no llueix, però que ens ha 
costat molt temps i energia. Hem fet 
realment un Nou COEC complint el 
que prometíem i, amb gran satisfac-
ció, hem comprovat que els dentistes 
catalans ho han valorat. 
 

d’un bon model de gestió. Més 
enllà d’aquesta acció de govern 
continuista avalada a les urnes, 
quins grans objectius es fixa per 
a aquest segon mandat?
L’aplicació estricta del nou codi deon-
tològic i augmentar l’activitat sanci-
onadora. Implementar la webtv i la 
formació continuada acreditada al 
COEC. En definitiva, deixar un Col·legi 
nou i millor quan marxi. 
 
Té alguna espina clavada? Alguna 
iniciativa que, fins ara, no hagi po-
gut portar a terme com a president?

Pocs dies després de la seva 
reelecció com a president del COEC, 
entrevistem el Dr. Antoni Gómez 
que, en aquesta conversa, ens dona 
les claus del que serà el seu segon 
mandat al capdavant dels dentistes 
catalans. Amb l’aval dels col·legiats 
per la feina feta, el Dr. Gómez es 
proposa una reforma dels estatuts 
més ambiciosa, ser contundent en la 
persecució de les males pràctiques 
i oferir uns serveis i una formació 
d’alta qualitat, a més de seguir 
implementant una gestió econòmica 
rigorosa i eficient que permeti noves 
rebaixes de les quotes.

Dr. Antoni Gómez: “Hem capgirat el COEC com un 
mitjó i els dentistes catalans ens ho han valorat”
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COL·LEGIATS
Un dels grans eixos de la seva acció 
de govern durant el seu primer 
mandat ha estat el desplegament 
del programa de Salut i Protecció 
Social. Quins altres serveis li 
agradaria prestar o millorar de 
cara al col·legiat?
Un espai d’assessorament jurídic, fis-
cal i laboral gratuït i satisfactori, així 
com una formació continuada acredi-
tada gratuïta i de qualitat, i un servei 
de recollida de residus. A més, també 
estem estudiant més ser veis amb 
avantatges reals per als col·legiats. 
 

Les quotes han de continuar baixant? 
Rotundament sí. Si es gestiona bé, l’en-
deutament del COEC cada vegada serà 
menor i podrem aspirar a tenir una de 
les quotes més baixes dels col·legis de 
dentistes i oferir més i millors serveis.
 
PROFESSIÓ
Pel que fa a la defensa de la professió, 
aconseguir una major regulació de 
la publicitat es manté com una de 
les grans assignatures pendents?
Sí ,  i  no pararem. Soc el  president 
corcó. És fonamental tancar la porta 
a publicitats enganyoses i a regals, 
incentius, descomptes, ofertes, treba-
llar gratis... Cal protegir els pacients i 
la dignitat i ètica dels professionals. 
Però també és molt important acon-
seguir els numerus clausus com es fa a 
França i, per tant, no defallir i insistir 
sense parar.
 
En els darrers mesos, s’ha aprovat 
un nou Codi Deontològic i uns nous 
Estatuts del COEC. Per tant, els 
professionals disposen d’un marc 
de regulació posat al dia. Què més 
els queda per fer en aquest àmbit?
-Els canvis als estatuts van ser molt 
concret s ,  ga i reb é  q u i r ú rgic s .  E n 
aquests pròxims quatre anys, ens 
plantegem una reforma total i a fons. 
Pel que fa al codi deontològic, l’apli-
carem de manera molt estricta i puc 
avançar que hi haurà més activitat 
sancionadora. 

SOCIETAT
Sota la seva presidència, el COEC 
s’ha obert a la societat. Vostè atén 
els mitjans de comunicació quan 
se l’hi demana i s’han implementat 
campanyes de comunicació per 

“Em queda l’espina clavada 
de la modificació total dels 
estatuts, però estic convençut 
que ara sí que l’aconseguirem”

“Podem aspirar a tenir una 
de les quotes més baixes dels 
col·legis de dentistes i oferir 
més i millors serveis”
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diagnosticar precoçment el càncer 
oral a les consultes dels dentistes. 
Pensa emprendre alguna nova acció 
per fer arribar aquest missatge de 
forma clara a la societat?
Espero i desitjo poder engegar la cam-
panya de prevenció a nivell català. 
 
JUNTA DE GOVERN
Pel que fa a l’equip que l’acompanya, 
la principal novetat és la incorporació 
a la Junta de Govern de la Dra. 
María José Guerrero en qualitat de 
vicepresidenta. Quina creu que serà 
la seva aportació? 
La Dra. Guerrero té una gran capacitat de 
treball. Ens coneixem des de fa molts anys 
i estic convençut que farà molta feina. És 
una gran incorporació per a la Junta.
 

promoure la salut bucodental. El 
Col·legi vol seguir essent un actor 
important per a la societat també?
S í ,  cre c  q ue  é s  molt  i mp or t a nt  i 
obligat que el COEC sigui conegut, 
reconegut  i  es  conver tei x i  en u n 
referent de rigor. Les campanyes que 
hem posat en marxa han donat fruit. 
També han estat molt positives, entre 
altres iniciatives, les relacions insti-
tucionals amb els col·legis de metges 
i farmacèutics, així com l’acció social 
de la clínica solidària. Aquestes acti-
vitats converteixen el COEC en una 
entitat de més prestigi. Continuarem 
en la mateixa línia. 
 
Fa temps que treballa intensament 
per conscienciar de la necessitat de 

“La nostra professió no està bé 
i no veig la llum gaire aprop.  

No obstant, continuarem 
lluitant amb convicció”
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Que sigui també la responsable de 
la Comissió Científica vol dir que 
la formació serà un dels puntals de 
l’acció de govern?
Sí, ella vol que sigui així i jo hi confio 
plenament. Consolidarem un curs aca-
dèmic de qualitat i la formació conti-
nuada serà molt important. 
 
La gestió econòmica del Col·legi 
continua a mans del Dr. Antoni 
Caro (tresorer) i del Dr. Germán 
Pareja (comptador). En un exer-
cici de transparència, tots dos 
informen els col·legiats, trimes-
tralment, a través d’aquesta re-
vista, de l’estat dels comptes de 
la institució que, durant l’ante-
rior mandat, van experimentar 

una clara millora. Quina tasca 
tenen encomanada per  a aquests 
pròxims exercicis?
És u n gra n pr iv i legi  poder comp-
tar amb el ls .  Els Drs.  Caro i  Pareja 
ha n fet  u na gra n fei na .  Rev isen i 
c ont role n  tot s  e l  mov i me nt s  de l 
COEC i  cont inuara n infor ma nt-ne 
p u nt u a l m e nt .  S ó n  p i l a r s  b à s i c s 
d’aquesta ju nta .
 
Com veu la professió després 
d’un mandat al capdavant dels 
dentistes catalans i amb la 
perspectiva d’estar-hi, almenys, 
un mandat més?
La professió no està bé i no veig la llum 
gaire a prop. No obstant, continuarem 
lluitant amb convicció.

“En la demanda d’una major 
regulació de la publicitat 
sanitària soc el president 
corcó, no pararem!”
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Travessera de Gràcia - Barcelona
La candidatura dirigida pel Dr. Gómez 
ha obtingut 1370 vots, un 58%, superant 
la candidatura encapçalada pel Dr. Jané, 
que ha aconseguit un total de 979 vots, el 
que es tradueix amb un 41%. També cal 
indicar que ha hagut 19 vots en blanc (1%).

Un total de 1.126 col·legiats han votat 
telemàticament. En aquest cas, la candi-
datura El Nou COEC 2.0 ha registrat 1317 
vots (666 votants) i Un COEC Fort 877 (442 
votants). A més a més 18 col·legiats han 
votat en blanc per mitjà d’aquest sistema.

La seu de Travessera de Gràcia de Bar-
celona ha estat la que ha registrat més 
vots presencials, ja que un total de 82 col-
legiats han exercit el seu dret d’aquesta 
manera. La candidatura Un COEC Fort 
ha assolit 102 vots (53 votants), mentre 
que la candidatura El Nou COEC 2.0 ha 
obtingut 53 vots (28 votants). En aquesta 
modalitat ha hagut 1 vot en blanc.

Girona
La candidatura El Nou COEC 2.0 ha assolit 
un total de 192 vots (75%), superant la can-
didatura Un COEC Fort, la qual ha obtingut 
66 vots (25%). S’ha registrat 1 vot en blanc.

En quant a la votació telemàtica, 120 
col·legiats han exercit el seu dret a 
vot d’aquesta manera. La candidatura 
encapçalada pel Dr. Gómez ha regis-
trat 174 vots (87 votants) i la candida-
tura encapçalada pel Dr. Jané 64 (32 
votants). L’únic vot en blanc s’ha reco-
llit en aquesta modalitat.

A Girona és on hi ha hagut menys vots 
presencials, un total de 10. La candidatura 
encapçalada pel Dr. Gómez ha obtingut 
18 vots (9 votants), mentre que la can-
didatura encapçalada pel Dr. Jané ha 
aconseguit 2 vots (1 votant). 
 

Tarragona
La candidatura Un COEC Fort ha obtingut 
132 vots (52%), mentre que la candidatura 
El Nou COEC 2.0 ha assolit 119 vots (47%). 
També s’han registrat 2 vots en blanc (2%).

Un total de 107 persones ha votat de 
manera telemàtica. En aquesta modalitat 
El Nou COEC 2.0 ha registrat un total de 
107 vots (54 votants), mentre que Un COEC 
fort 101 (51 votants). Els dos vots en blanc 
s’han obtingut en aquesta modalitat.

Tarragona ha estat la segona seu que 
ha registrat més vots presencials amb 
un total de 22. En aquest sentit, la can-
didatura encapçalada pel Dr. Jané ha 
obtingut 31 vots (16 votants), mentre que 
l’encapçalada pel Dr. Gómez ha aconse-
guit 12 vots (6 votants). 

Lleida
La candidatura dirigida pel Dr. Gómez 
ha obtingut 78 vots (59%), superant la 
candidatura encapçalada pel Dr. Jané 
que ha aconseguit un total de 50 vots 
(38%). Ha hagut 4 vots en blanc (3%).

De manera telemàtica han votat 57 col·legi-
ats, la qual cosa s’ha traduït en 66 vots per 
la candidatura El Nou COEC 2.0 (33 votants) 
i en 44 vots (22 votants) per la candidatura 
Un COEC Fort. Per mitjà d’aquest sistema 
2 col·legiats han votat en blanc. 

11 col·legiats han votat de manera pre-
sencial a Lleida. La candidatura El Nou 
COEC 2.0 ha obtingut un total de 12 vots 
(6 votants), mentre que la candidatura Un 
COEC Fort ha assolit 6 vots (3 votants). 2 col-
legiats han votat en blanc en aquesta seu.

Les eleccions en números
RESULTATS PER SEUS

75%
192

58%
1.370

41%
979

25%
66

47%
119

38%
50

1%
2

3%
4

1%
19

59%
78

52%
132
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ELECCIONS AL COEC · TEMA DE PORTADA

Vots presencials
El Nou 

COEC 2.0
Un COEC 

Fort
Vots en 
blanc

Travessera 
de Gràcia 

Barcelona
53 102 1

Girona 18 2 0

Lleida 12 6 2

Tarragona 12 31 0

TOTAL 95 141 3

Vots telemàtics
El Nou 

COEC 2.0
Un COEC 

Fort
Vots en 
blanc

Travessera 
de Gràcia 

Barcelona
1.317 877 18

Girona 174 64 1

Lleida 66 44 2

Tarragona 107 101 2

TOTAL 1.664 1.086 23

Total votacions
El Nou 

COEC 2.0
Un COEC 

Fort
Vots en 
blanc

Travessera 
de Gràcia 

Barcelona
1.370 979 19

Girona 192 66 1

Lleida 78 50 4

Tarragona 119 132 2

TOTAL 1.759 1.227 26

DADES TOTALS

1759
El Nou 

COEC 2.0

 En blanc
26

1227
Un COEC 

Fort   

Total vots Travessera de Gràcia - Barcelona Total vots Lleida

Total vots Girona Total vots Tarragona

Total vots

1370
El Nou 

COEC 2.0

 En blanc
19

979
Un COEC 

Fort   78
El Nou 

COEC 2.0

 En blanc
4

50
Un COEC 

Fort   

119
El Nou 

COEC 2.0

 En blanc
2

132
Un COEC 

Fort   192
El Nou 

COEC 2.0

 En blanc
1

66
Un COEC 

Fort   

* Cal tenir en compte que en virtut de l ’article 135.1 dels Estatuts del COEC, el vot dels col·legiats en exercici es comptabilitza per dos, mentre que el 
vot dels col·legiats sense exercici es comptabilitza com a un únic vot (això únicament afecta als resultats de les candidatures)
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ENTREVISTA · DRA. MARÍA JOSÉ GUERRERO

Què la va portar a dedicar-se 
a l’odontologia? 
É s  u n a  s u m a  d e  d i v e r s o s 

factors. En primer lloc, sempre m’ha 
agradat molt el tracte amb la gent i, 
en concret, mirar de solucionar-los 
problemes .  E n aques t  sent it ,  p er 
exemple, des de molt jove ja col·la-
borava a mb ONGs.  En segon l loc , 
des de petita, potser perquè sovint 
estava malalta, m’atreia molt tot el 
que tenia relació amb l’àmbit de la 
salut. I , per últim, també m’interes-
sen les tasques de coordinació. De 
fet, a l’escola, a l’hora de fer treballs 
en grup, habitualment ja era la que 
organitzava i distribuïa les tasques 
a la resta de companys en funció de 
les aptituds. Per tant, em vaig aca-

Un aspecte que també està molt 
present en el seu temps lliure quan 
pot dedicar-se a les manualitats...
Sí, des de petita que m’agraden. Crec 
que em ve de la meva àvia que, quan jo 
era una nena, em va regalar el primer 
vestidor i em va ensenyar a cosir. Tot i 
que després, durant l’adolescència, ho 
vaig aparcar, de gran m’hi he tornat a 
aficionar. Faig patchwork, ganxet... Fins 
i tot vaig a classes!

Què l’ha fet decidir-se a acceptar 
l’encàrrec d’assumir la vicepresi-
dència del COEC en aquest mandat 
que tot just comença?
En primer lloc, he de dir que hauria 
d’aprendre a dir que no! (Riures) Serio-
sament, em va trucar el Dr. Gómez per 

bar decidint per l’odontologia perquè 
té un component de relació amb la 
gent, pertany a l’àmbit de la salut i, 
en últim terme, permet també desen-
volupar tasques organitzatives.

Quins són els aspectes que més li 
agraden de la professió?
Com comentava abans, per mi és molt 
important el tracte amb el pacient. 
Crec que això, o t ’agrada molt o no 
t’agrada gens. I, a mi, personalment, 
m’omple molt. Per altra banda, també 
gaudeixo molt del treball manual que 
implica l’exercici de l’odontologia. En 
el fons, els odontòlegs som uns mane-
tes. Hem de treballar en espais molt 
petits, cuidem molt el detall i sempre 
busquem la perfecció.

La Dra. María José Guerrero és una de les noves 
incorporacions a la Junta de Govern presidida pel 
Dr. Antoni Gómez. A la següent entrevista, la nova 
vicepresidenta del COEC ens descobreix d’on prové 
la seva vocació professional, quina visió té del món 
de l ’odontologia i quins creu que són els principals 
reptes que ha d’afrontar. També ens explica algunes 
de les seves aficions, molt lligades al treball manual, 
a la cura pel detall i a la recerca de la perfecció. 
Qualitats, per altra banda, imprescindibles per al 
bon exercici de l ’odontologia. 

Dra. María José Guerrero: 
“Com a vicepresidenta del COEC, donar una visió 
femenina serà una primera aportació necessària”
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malgrat tota la feina feta aquests dar-
rers anys, hem de seguir-hi insistint 
perquè hi ha uns canvis necessaris 
però que no depenen directament 
de nosaltres. Per exemple, la qüestió 
de la plètora professional. Ens està 
costant molt fer entendre als respon-
sables polítics i a les universitats que 
l’establiment de numerus clausus és 
imprescindible avui dia. La publicitat 
enganyosa és un altre tema important 
que, amb molt esforç durant l’anterior 
mandat, vam aconseguir fer arribar 
al Parlament, tot i que encara hi hem 
de seguir treballant. I , evidentment, 
regular l’accés a la propietat de les 
clíniques dentals. El gran problema és 
que tot això depassa el nostre àmbit 
competencial i implica canvis legis-
latius que haurem de seguir de prop 
en un futur pròxim. 

Fins a quin punt la formació conti-
nuada és imprescindible per garan-
tir el bon exercici de l’odontologia?
És imprescindible. Els professionals 
d’avui en dia no podem viure del que 
vam aprendre a la universitat fa una 
colla d’anys. Constantment, apareixen 
nous materials, noves tècniques i noves 
visions que hem de conèixer i adoptar 
per donar un bon servei als pacients. 

Hi ha una part dels professionals 
que en són plenament conscients i, 
en aquest sentit, aprofiten qualsevol 
oportunitat per formar-se: fan màs-
ters, cursos, assisteixen a congressos... 
Lamentablement, però, n’hi ha que no 
ho estan fent i, per tant, corren el risc 
de reproduir pràctiques obsoletes. Hem 
de fer tot el possible per convèncer-los 
que cal que s’actualitzin. 

“Els professionals no podem 
viure del que vam aprendre a la 
universitat fa una colla d’anys”

“Ens està costant molt fer 
entendre als responsables 
polítics i a les universitats  
que l’establiment de numerus 
clausus és imprescindible avui dia”

  DRA. MARÍA JOSÉ GUERRERO · ENTREVISTA

proposar-m’ho i, primer de tot, he de dir 
que li estic molt agraïda per la confi-
ança dipositada en mi. En un primer 
moment, em va semblar un encàrrec 
molt gran, però, quan ho vaig pensar 
una mica més detingudament, vaig 
arribar a la conclusió que, de certa 
manera, era una evolució natural, ja que 
sempre he estat molt implicada a nivell 
associatiu. A la facultat, formava part 
d’una associació d’alumnes amb un rol 
força actiu. Després, ja al Col·legi, vaig 
entrar a Joves Dentistes i, més tard, 
em vaig incorporar a la Comissió Cien-
tífica... Per tant, vaig pensar que tenia 
certa lògica que em toqués assumir un 
grau més gran de responsabilitat i vaig 
decidir acceptar l’encàrrec.

Quina aportació li agradaria fer des 
d’aquest càrrec?
Pels pocs dies que porto al càrrec, crec 
que donar una visió femenina serà una 
primera aportació necessària. Tenim 
un equip molt potent i preparat. Per 
tant, seré molt respectuosa amb la 
feina de cadascú, però sí que vull oferir 
aquest punt de vista complementari en 
tot allò que faci el COEC. 

I, com que hi ha hagut certa polèmica 
pel fet que soc l’única dona de l’actual 
Junta de Govern, aprofito per animar 
a les professionals que m’estiguin lle-
gint i que creguin que les dones hem 
de tenir més presència al Col·legi a fer 
el pas de venir a participar-hi! 

Quines creu que seran els princi-
pals desafiaments als quals caldrà 
fer front durant els pròxims anys? 
Doncs, lamentablement, els mateixos 
que fins ara. Costa tant d’avançar que, 
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“S’ha d’apostar per 
l ’especialització, el perfil 
de dentista que fa de tot ha 
quedat totalment obsolet”

No és demanar massa a uns profes-
sionals que ja passen moltes hores 
a la consulta?
No, perquè per a un bon professional 
ha de ser una qüestió prioritària, de 
justícia amb el pacient. De vegades, 
amb pacients que em diuen que no 
tenen temps per anar al dentista, els 
dic una frase que em deia un professor 
a la universitat: “si té temps d’anar a 
la perruqueria, perquè és evident que 
els cabells no li tapen la cara, també 
en pot trobar per demanar hora al den-
tista!” Doncs bé, ara hi afegiria que, de 
la mateixa manera, els professionals 
poden trobar temps per venir al Col-
legi i assistir a cursos. 

Vostè troba temps per a tot?
Sí, crec que m’organitzo bé. Tinc molt 
clara la planificació entre les hores 
de clínica, les hores de docència, les 
hores al COEC i, per descomptat, el 
temps que dedico a la família i a les 
meves dues nenes. Per sort, compto 
amb la meva parella i els meus pares 
que m’ajuden a que tot encaixi. I , si 

una setmana no tinc temps per cosir, 
doncs no passa res!

Quines àrees de coneixement con-
sidera prioritàries per a la formació 
d’uns odontòlegs que vulguin ex-
cel·lir com a professionals?
Més que una àrea de coneixement i, 
donant per entès que tots els profes-
sionals han d’estar al dia en noves 
tecnologies, crec que s’ha d’apostar, 
clarament, per l’especialització. El 
perfi l  de dentista que fa de tot ha 
quedat totalment obsolet. Si t’agrada 
l’endodòncia, t’has de formar per ser 
molt bo. El mateix per a la cirurgia, 
l’ortodòncia o l’odontopediatria.

Hi ha algun expert a qui li faria es-
pecial il·lusió poder portar al COEC 
perquè compartís la seva experièn-
cia amb els col·legiats?  
Mirarem de portar bons experts de 
cadascuna de les especialitats de cara 
a que tots els professionals trobin 
cursos del seu interès i, lògicament, 
ajustant preus al màxim. 

ENTREVISTA ·  DRA. MARÍA JOSÉ GUERRERO

La Dra. Guerrero amb el president del COEC, el Dr. Antoni Gómez
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Introducció
Cada cop són més els pacients que arri-
ben a la consulta demanant tractaments 
estètics per millorar el seu somriure. 
Per complir les seves expectatives amb 
resultats  predictibles, és imprescindible 
una minuciosa planificació del tracta-
ment, conjuntament amb l’elecció idònia 
del material restaurador. 

Avui en dia, després de diagnosticar 
correctament amb l’ajuda de l’anamnesi, 
l’exploració, les proves complementà-
ries, els models d’estudi i les fotografies, 

De la mateixa manera que la planifi-
cació del tractament és primordial, 
l’adequada selecció del material amb 
el qual treballarem és també signifi-
cativa. Actualment, gràcies a la contí-
nua evolució dels materials ceràmics 
c onj u nt a me nt  a m b  e l s  s i s te me s 
adhesius, podem oferir tractaments 
a lta ment estèt ics  a mb solucions 
mínimament invasives. El disilicat 
de liti, el material escollit per resoldre 
aquest cas, ens ofereix unes òptimes 
propietats estètiques i mecàniques 
per al sector anterior.

podem fer una planificació digital del 
tractament. Aquesta eina ens ajudarà a 
enfortir la visió diagnòstica i a preveure 
els resultats que volem aconseguir. Uns 
resultats que, alhora, podem transmetre 
tant al pacient com al tècnic de laboratori. 
La correcta comunicació amb el labora-
tori és clau per aconseguir l’excel·lència 
en les nostres rehabilitacions, ja que, 
partint d’un disseny digital del somriure, 
es pot realitzar un encerat diagnòstic i, 
posteriorment, crear un mock-up més pre-
cís amb què es valora l’estètica, la funció 
i l’oclusió estàtica i dinàmica. 

Rehabilitació estètica del front anterior

CAS CLÍNIC · REHABILITACIÓ ESTÈTICA DEL FRONT ANTERIOR
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CAS CLÍNIC
Pacient :  home de 36 a nys sense 
antecedents mèdics d’interès que es 
presenta a la consulta amb l’objectiu 
de millorar l’estètica anterosuperior. 

Com a antecedent odontològic es 
destaca l’extracció de les peces 5.3, 
6.3, 1 .3 i 2 .3 a causa de l’anquilosi 
palatina dels canins definitius, i la 
posterior col·locació de 2 implants 
a les posicions corresponents. Des-
prés del temps d’espera necessari 
per l’oseointegració, se’ns deriva per 
abordar el tractament prostodòntic 
del front anterosuperior. El pacient 
vol millorar la forma i el color de les 
incisives superiors, conjuntament 
amb la col·locació de corones sobre 
els implants de les peces 1.3 i 2.3. 

A l’anàlisi intraoral, s’observa una 
corba incisal irregular a conseqüèn-
cia de  l’atrició de les incisives supe-
riors  (Fig. 1). A l’anàlisi del somriure, 
destaca la motilitat reduïda del llavi 
superior, fet que provoca poca exposi-
ció de les dents anteriors (Fig. 2). 

Després de realitzar l’anamnesi i les 
proves complementàries pertinents, 
es procedeix al muntatge dels models 
d’estudi en un articulador semiajus-
table (Artex Articulator System, Amman 
Girbarch®) i es fan fotografies intra-
orals i extraorals. Posteriorment, es 
realitza una planificació digital del 
tractament per estudiar les noves 
proporcions dentals i  faci l itar la 
comunicació tant amb el tècnic de 
laboratori com amb el pacient (Fig. 3 
i 4). Un cop s’accepta el resultat estè-
tic que es vol aconseguir, es mesuren 
mil·limètricament les noves proporci-

ons dentals planificades amb l’ajuda 
d’un regle digital prèviament calibrat 
amb els models d’estudi i s’envia  
aquesta informació al tècnic de labo-
ratori perquè pugui plasmar la nova 
anatomia a l’encerat diagnòstic (Fig. 
5). Després, es fa una clau del ence-
rat utilitzant una matriu de massilla 
de silicona (Zetalabor, Zhermack®), per 
poder fer el mock-up en boca amb una 
resina bisacrílica (Protemp 4, 3M Espe®) 
i examinar dinàmicament el tracta-
ment estudiant l’oclusió, la fonètica i 
l’estètica (Fig. 6 i 7). 

Un cop es finalitza la fase diagnòs-
tica i de planificació, es decideix, 
conjuntament amb el laboratori, la 
realització de quatre facetes dentals 
de disilicat de liti a les peces 1.1, 1.2, 
2.1 i 2.2, i dues corones ciment-car-
golades sobre els implants de 1.3 i 
2.3 també de disilicat de liti. Es va 
optar per aquest material ja que oferia 
l’estètica necessària per millorar el 
front anterior del pacient i, alhora, 
una resistència òptima per suportar 
les càrregues de disoclusió canina. 

Després d’establir el tractament i 
escollir el material restaurador, es 
comença amb el tallat de les facetes. 
El tallat es realitza sobre el mock-up, 
ja que s’utilitza com a guia per deter-
minar el gruix de les preparacions. 
Pr imer es realitzen uns solcs de 
profunditat per assegurar el tallat 
mínimament invasiu  (Fig. 8 i 9). 
Finalment, es comprova que l’espai 
disponible sigui suficient amb l’ajuda 
de claus de silicona vestibulars i pala-
tines (Zetalabor, Zhermack®)  realitzades 
sobre l’encerat diagnòstic. 

Fig.1: Fotografia inicial intraoral.

Fig.2 Fotografia inicial del somriure.

Fig.3: Planif icació digital del tractament.

Fig.4: Disseny digital del somriure.

Fig.5: Proporcions dentals amb planif icació digital.

Fig.6: Vista intraoral del mock-up.

REHABILITACIÓ ESTÈTICA DEL FRONT ANTERIOR · CAS CLÍNIC
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CAS CLÍNIC · REHABILITACIÓ ESTÈTICA DEL FRONT ANTERIOR

S’utilitza de nou la clau de silicona 
del mock-up per confeccionar-ne un 
de provisional amb resina bisacrí-
lica (Protemp 4, 3M Espe®) sobre les 
preparacions de les peces 1 .2 , 1 .1 , 
2.1 i 2.2, i sobre dos pilars de titani 
provisionals cargolats als implants 
de 1 .3 i 2 .3 . Abans de prendre les 
mides definitives, s’aprofita el pro-
visional per confeccionar el perfil 
d’emergència dels implants creant 
petits increments amb un composite 
flow (Surefil SDR Flow®) per preparar 
els teixits tous durant un període 
de tres setmanes. 

Passat aquest temps, es prenen les 
mides de les preparacions col·lo-
cant doble fil a les dents tallades 
(Ultrapack, Ultradent),  i  un pi lar 
d’impressió individualitzat amb una 
resina acrílica (Duralay, Keliance®) als 
implants amb l’objectiu de duplicar 
el perfil d’emergència aconseguit en 
la fase de provisionals. Les impres-
sions definitives es realitzen en un 
sol pas amb polivinilsiloxà (Aquasil 
Ultra, Dentsply®) i es registra l’oclu-
sió en màxima intercuspidació amb 
ceres extradures (Moyco® Beauty Pink 
Extra Hard) per, posteriorment, fer el 
muntatge dels models de treball en 
un articulador semiajustable (Artex 
Articulator System, Amman Girbarch®). 

Es registra el color sobre les prepa-
racions dentals amb guia A2 (Vitapan 

VITA, Classical®) i es realitzen fotogra-
fies intraorals per poder enviar la 
informació al tècnic de laboratori 
(Fig. 10). Entre aquestes imatges des-
taquem la fotografia amb llum pola-
ritzada (Dentalize®) que ens permet 
revelar l’anatomia dental profunda 
i visualitzar el color dental d’una 
manera més fàcil (Fig. 11). 

Tant les facetes dentals com les coro-
nes sobre implants es realitzen amb 
disilicat de liti monolític injectat 
utilitzant pastilles amb color gradual 
(IPS Emax Press Multi A2, Ivoclar Viva-
dent®), ja que ens ofereix l’estètica 
necessària pel sector anterior amb 
una major opacitat a la regió cervical 
i una translucidesa adequada a les 
àrees incisals, conjuntament  amb 
una alta resistència que ens assegura 
l’estabilitat de la guia anterior. Les 
corones ceràmiques sobre implants 
es fixen al laboratori a sobre d’un 
pi la r  de t ita n i  i nd iv idua l itzat  a 
pa r t i r  d ’u n composi te  de f ixació 
autopolimeritzable d’alta opacitat 
(Multilink Hybrid Abutment HO, Ivoclar 
Vivadent®). A causa de l’emergència 
dels implants, es treballa amb car-
gols dinàmics (Dynamic abutment, 
Talladium®). Es realitza una primera 
prova de la rehabilitació on s’estudia 
l’adaptació, l’oclusió i l’estètica (Fig. 
12). Les facetes primer es proven en 
sec per valorar-ne l’ajust i, després, 
amb la pasta de prova en boca de 

valor mig (Variolink-1 Try- in, Ivoclar 
Vivadent®) per connectar amb el subs-
trat i valorar l’òptima integració. 

Un cop es comprova el perfecte ajust 
i l’estètica desitjada del tractament, 
es procedeix a l’adhesió de les face-
tes sota aïllament absolut (OptraDam, 
Ivoclar Vivadent®) i a la col·locació de 
les corones sobre els implants. En 
primer lloc, es prepara la superfície 
interna de les facetes amb un gravat 
amb àcid fluorhídric al 5% (IPS Cera-
mic gel, Ivoclar Vivadent®) durant 20 
segons, es renta amb esprai d’aigua, 
es frega la superfície gravada amb 
àcid ortofosfòric al 37% (Octacid Kit, 
Clarben®) per netejar els precipitats 
cerà m ics ,  es tor na a rentar a mb 
esprai d’aigua i s’asseca acurada-
ment.  Després s ’apl ica una capa 
abundant de silà (Monobond Plus , 
Ivoclar Vivadent®), i es deixa actuar 
durant 20 segons i  s ’asseca amb 
calor durant 1 minut. Finalment, 
s’aplica una capa d’adhesiu (Opti -
bond FL, Kerr®) sense polimeritzar i 
es col·loquen les facetes dentals pre-
parades en una capsa de protecció 
davant de la llum. Per altra banda, 
les dents es graven amb àcid orto-
fosfòric al 37% (Octacid Kit, Clarben®) 
i  se’ ls apl ica una capa d’adhesiu 
(Optibond FL ,  Ker r ®)  ta mbé sense 
polimeritzar. A continuació, es posa 
una capa homogènia de ciment de 
resina fotopolimeritzable amb el 

Fig.7: Vista extraoral del mock-up. Fig.8: Solcs de profunditat de tallat sobre el mock-up. Fig.9: Preparacions mínimament invasives.

CAS CLÍNIC
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valor escollit amb la pasta de prova 
(Variolink Veneer-1, Ivoclar Vivadent®) a 
l’interior de les facetes, s’insereixen 
a sobre de les preparacions, es fa 
una prepolimerització curta durant 
2 segons i es retira l’excés de ciment 
amb una sonda d’exploració. Des-
prés es cobreixen els marges amb 
gel de glicerina (LiquidStrip, Ivoclar 
Vivadent®) i es fan dos cicles com-
plets de fotopolimerització per vesti-
bular i per palatí. S’acaba d’eliminar 
el ciment sobrant amb l’ajuda d’un 
bisturí amb una fulla del núm. 012 
i amb tires de polir interproximals 
(Soft-Lex, 3M ESPE®). En aquest cas, 
es realitza l’adhesió de les facetes 
de 1.1 i 2.1 simultàniament, i les de 
1.2 i 2.2 de manera independent. Un 
cop cimentades les restauracions de 
les dents incisives, es col·loquen les 
corones sobre implants amb cargols 
dinàmics (Dynamic abutment, Talla-
dium®) donant una compensació de 
30N/cm2, i es tapen les xemeneies 
d’accés amb tef ló i  un composite 
nanohíbrid (Filtek Supreme XTE, 3M®). 

Es finalitza el tractament amb l’ajust 
de l’oclusió estàtica i dinàmica amb 
una fresa diamantada de 40µm i 
puntes de sil icona. Una setmana 
després, es col·loca una fèrula oclu-
siva per protegir la rehabilitació i es 
fan visites de seguiment als 15 i 30 
dies posteriors on no es van observar 
complicacions (Fig.13 i Fig. 14).  

Conclusions
Per oferir tractaments que compleixin 
els desitjos estètics dels nostres pacients, 
és important enfocar adequadament el 
diagnòstic, l’encerat i el mock-up. En 
aquest cas, la planificació detallada 
incorporant la planificació digital,  la cor-
recta indicació dels materials utilitzats, 
la bona comunicació tant amb el tècnic 
de laboratori com amb el pacient i l’ade-
quada manipulació dels teixits perim-
plantaris amb ajuda dels provisionals, 
ens ha permès realitzar el tractament 
amb uns resultats altament estètics.
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Fig.11: Presa de color amb fil tre polaritzador.

Fig.12: Comprovació de l ’ajust i de l ’estètica  
de la rehabilitació anterosuperior. 

Fig.13: Fotografia final intraoral (control 1 mes). 

Fig.14: Fotografia final del somriure (control 1 mes).

Fig.10: Presa de color sense f il tre polaritzador.
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El COEC ha editat el llibre infantil 
La veritable història de Fada de les 
Dents, amb text de l’odontòleg i 

escriptor Albert Juvany i Blanch i il-
lustracions d’Elena Frauca. El conte, 
inspirat en la llegenda de la Fada de 
les Dents (la versió catalana del “Raton-
cito Pérez” ), vol ajudar a odontòlegs, 
educadors i pares i mares a explicar a 
nens i nenes la importància de la cura 
de les dents des de ben petits d’una 
forma entretinguda i propera. L’entitat 
va posar a disposició de cada col·legiat, 
de forma gratuïta, deu exemplars del 
conte a la seu provincial corresponent 
fins a exhaurir-ne les existències.

L’autor dels textos, Albert Juvany, és 
odontòleg col·legiat. La formació cientí-
fica no ha impedit que les lletres l’hagin 
seduït i acompanyat des de sempre. Pro-
fessor a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès des del 2015, ha publicat la 
novel·la El silenci del far (Ed. Periscopi, 
2014), el llibre infantil Qui necessita la 

foto d’una fada? (Animallibres, 2017) i 
el conte i guió de l’espectacle teatral 
Ballant al cel, com un estel (2017), també 
orientat als infants. Juvany, a més, ha 
col·laborat a la premsa amb articles 
d’opinió i és autor de diversos textos 
publicats en reculls de relats. 

Per la seva part, la il·lustradora Elena 
Frauca es va formar a l’Escola Elisava 
i combina aquesta disciplina impartint 
classes de dibuix, pintura i ceràmica 
des de l’any 1999. A més de la publi-
cació del COEC, ha col·laborat amb  
Juvany en l’espectacle de dansa Ballant 
al cel, com un estel (2017).

Els professionals acullen molt positivament el llibre 
infantil per divulgar la cura de les dents entre els infants 
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Girona va acollir, l’últim cap de setmana d’octubre, el XXIII Con-
grés Nacional de la SESPO (Sociedad Española de Epidemiología 
y Salud Pública Oral). En el marc d’aquest esdeveniment per a 

professionals de la salut, el president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, i el 
de la SESPO, el Dr. Jesús Rueda, van signar un conveni de col·laboració 
entre totes dues institucions.

La Junta de Govern, presidida pel 
Dr. Antoni Gómez, ha decidit 
atorgar el Premi Santa Apol·lò-

nia a la Dra. Anna Hospital, en reconei-
xement a la seva carrera professional. 
Llicenciada en Medicina, Cirurgia i 
Odontologia per la Universitat de Bar-
celona, Hospital és metge forense ti-
tular i professora a la Universitat de 
Girona, la Universitat de Barcelona i  
la Universitat Internacional de Catalu-
nya. La guardonada ha esdevingut una 
referència en el camp de la medicina 
forense i, particularment, en el camp 
de l’odontologia forense. Ha estat en-
viada en missió especial a casos de 
grans catàstrofes per ajudar a identi-

ficar víctimes, una tasca que ha dut a 
terme combinant el rigor tècnic amb la 
qualitat humana. 

El 2017, la Dra. Anna Hospital també 
va rebre el reconeixement del Govern 
amb la concessió de la Creu de Sant 
Jordi, una de les màximes distinci-
ons que pot rebre una persona per 
part de la Generalitat de Catalunya. 
El Premi Santa Apol·lònia també és 
la màxima distinció que atorga, en 
aquest cas, el Col·legi Oficial d’Odon-
tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i, 
anualment, reconeix els mèrits d’un 
professional que hagi excel·lit en 
l’exercici de la professió. 

El COEC signa un conveni de 
col·laboració amb la SESPO

El COEC distingeix la Dra. Anna Hospital  
amb el Premi Santa Apol·lònia 
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El Dr. Esteban Brau Aguadé ha 
rebut el Premio Santa Apo-
lonia, màxima distinció que 

concedeix a títol individual el Con-
sejo General de Dentistas, per la 
seva trajectòria professional. Doc-
tor en Medicina i Cirurgia, Brau és 
metge estomatòleg i catedràtic a la 
Facultat d’Odontologia de 
la Universitat de Barce-
lona. Entre altres acti-
vitats, ha ocupat dife-
rents responsabilitats 
en comissions i grups 
de treball al Consejo 
mateix. En la recepció 
del premi, va estar acom-
panyat, entre d’altres, pel 
president del COEC, el Dr. 
Antoni Gómez. 

El Dr. Esteban Brau rep el Premio Santa Apolonia 2016  
del Consejo General de Dentistas 

Èxit en l’arrencada del seminari de Promoció  
de la Salut a la Feina 

El 19 d’octubre passat ,  es va 
celebrar la primera edició del 
seminari de Promoció de la 

Salut a la Feina: La cura de la salut del 
professional–Burnout organitzat pel 
COEC amb l’objectiu de contribuir a 
una vivència més satisfactòria a la 
feina i a prevenir l’estrès laboral i el 
desgast professional. Hi van prendre 
part quinze col·legiats que en van 
fer una valoració molt positiva. 

E l  s e m i n a r i  i nc or p or a  re c u r s o s 
metodològics dissenyats específi-
cament per als dentistes de manera 

que els professionals puguin trans-
ferir els aprenentatges a l’exercici i 
la vivència professional per millorar 
la capacitat adaptativa i la qualitat 
en l’atenció als pacients.

L’equip docent està for mat per la 
Dra. Cristina Abadia Castelló (met-
gessa del Treball i formadora de ges-
tió emocional en l’àmbit sanitari), 
la Dra. Maria Pau González Gómez 
de Olmedo (doctora en Psicologia i 
coordinadora de formació de la Fun-
dació Galatea) i la Dra. Montserrat 
Plana Fernàndez (psicoterapeuta i 

consultora en lideratge, grups i orga-
nitzacions).

Es tracta d’un curs de quatre hores 
de durada, gratuït i adreçat a tots 
els col·legiats. Els professionals que 
estiguin interessats a participar-hi 
podran fer-ho en una de les dues 
edicions previstes per al divendres 
13 d’abril, de 16.00 a 20.00 o dissabte 
7 de juliol, de 10.00 a 14.00. Com que 
les places estan limitades a vint par-
ticipants per sessió, es necessari ins-
criure-s’hi prèviament a través del 
web corporatiu www.coec.cat.
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El mes d’octubre passat, un grup 
de col·legiats, acompanyats de 
familiars i amics, van fer una 

sortida de lleure impulsada des del 
COEC a l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, 
sens dubte el motor de l’aviació espor-
tiva més important a Catalunya i un 
dels principals de l’estat.

Els assistents van gaudir d’una vi-
sita personalitzada de la mà d’un 
instructor, a qui va acompanyar, du-
rant les explicacions sobre els fona-
ments de l’aviació, el Dr. José Maria 
Seguí Lanfranco, dentista i experi-
mentat pilot.

El programa va començar amb la 
visita a l’àrea de manteniment per 
conèixer el funcionament d’un taller 
EASA (Agència Europea de Seguretat 
Aèria, segons les sigles en anglès). A 
continuació, el grup es va desplaçar 
als hangars per veure les diferents 
tipus d’aeronaus amb tecnologia 
Garmin 1000, com les Cessna 172 R, 
Tecnam P2006 T, els avions acrobà-
tics i els helicòpters de la flota prò-
pia de l’aeroclub.

Seguidament, els assistents van pu-
jar a bord per portar a terme un vol 
d’iniciació a l’aeronàutica. Alguns 
d’ells fins i tot van poder pilotar 
l’aparell, un monomotor de doble co-
mandament. Durant mitja hora, van 
sobrevolar el cel del Vallès i el Barce-
lonès amb unes vistes privilegiades 
de la muntanya de Montserrat.

En acabat, se’ ls va l l iurar un diplo-
ma i,  f inalment, van poder gaudir 
d’un dinar al restaurant del mateix 
aeroclub, molt contents d’haver-se 
regalat una jornada extraordinària 
on van poder experimentar l’ ino-
blidable plaer de volar. 

Visita a l’Aeroclub Barcelona-Sabadell
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A la capital andalusa, l’empresa 
catalana entrarà a formar part 
d’un programa que exhibirà 

els últims avenços y noves tecnologies 
en odontologia digital. L’esdeveniment 
comptarà amb importants conferenci-
ants de tot el món i oferirà tallers teòrics 
i pràctics en els quals es podrà experi-
mentar amb les últimes novetats. Jesús 
López Vilagrán representarà AVINENT 
al certamen amb la conferència El flujo 
digital en la práctica clínica diaria. 

L’empresa d’avantguarda en el sector 
de la implantologia també va ser esco-
llida per prendre part aI congrés SECIB 
2017 celebrat a València, la cita més 

L a Delegació del Col·legi 
d’Odontòlegs i Estomatò-
legs a Tarragona va lliu-

rar, un any més i coincident amb 
l’etapa nadalenca, els premis als 
guanyadors del Concurs de Di-
buix del COEC. Aquest any, l’en-
trega es va fer a l’Escola Bona-
vista i els tres primers guardons 
van correspondre a alumnes de 
cicle superior.

important que organitza la Societat Es-
panyola de Cirurgia Bucal. La mostra 
va servir perquè AVINENT presentés 
les solucions odontològiques integrals 
més rellevants i mostrés el seu ampli 
coneixement i experiència en els trac-
taments en l’àmbit maxil·lofacial. 

Pel que fa als nous productes de la 
firma, la factoria amb seu a Santpe-
dor ha arribat a un acord amb l’ale-
manya Dental Direkt per distribuir 
en exclusiva els productes de zirco-
ni a l’estat. La línia DD cubeX² ML, 
compta amb discos que ofereixen un 
degradat progressiu de color des de la 
part cervical a la incisal. 

AVINENT participa al congrés  
de la SECIB i també serà al de 
la SOCE a Sevilla

La Junta 
Provincial 
de Tarragona 
premia els 
millors dibuixos 

D’esquerra a dreta, la Dra. Conchita Curull, 
presidenta del COEC a Tarragona, Hajar Chaouch, 

guanyadora del 1r premi, i la Dra. Mercedes Arias, 
secretària de la junta tarragonina.
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USOS CLÍNICS · MANTENIMENT DE L’INSTRUMENTAL ROTATORI

ANNEX NORMATIU
MANTENIMENT DE  
L’INSTRUMENTAL ROTATORI 
NOTES PRÈVIES

Als pots d’oli en esprai s’hi acoblen cànules plàstiques 
o metàl·liques de diferent gruix i disseny per a les dife-
rents connexions i punts de lubricació. 
Acaben en punta o en forma cilíndrica.
Aquestes cànules NO S’HAN DE LLENÇAR mai un cop 
s’hagi buidat el contingut del pot. Es reutilitzen sempre.

Després de treballar, l’instrumental rotatori esterilitzat, 
convenientment lubricat es guarda, cap per avall amb 
paper en un got o recipient fins que es torna a fer servir. 
Per eliminar les restes d’oli o de greix de l’instrumental 
rotatori abans d’acostar-lo a la boca, es col·locaran sobre 
una pica o l’escopidora (amb una fresa posada). Acte 
seguit, s’engegarà uns segons perquè circuli aire i aigua 
pels circuits interns.

No tireu cap cànula (metàl·lica o plàstica) quan s’acabi l ’oli 

Les operacions de lubricació s’han de realitzar allà on es 
trobi el material que necessitem. Pot ser pràctic fer-ho a 
la sala d’esterilització. 

Diferents tipus de cànules 
que s’utilitzen

IMPORTANT: EN ACABAR LA LUBRICACIÓ NO EMBOLIQUEU EL MATERIAL ROTATORI EN UNA 
TOBALLOLETA DESINFECTANT. FEU SERVIR SIMPLEMENT UN TOVALLÓ O PAPER DE BOBINA
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ANNEX NORMATIU
MANTENIMENT DE MICROMOTORS 

De tipus pneumàtic (sí que cal lubricar-los) 

De tipus electrònic (No cal lubricar-los) 

Lubricació per l’orifici petit dels dos principals que té amb oli lubricant. Es distingeixen 
fàcilment ja que tenen una volandera d’opció de canvi de gir a la base. Vegeu foto.
(pulsació de 3 segons).

Dues marques diferents de micromotor electrònic que no tenen opció de canvi de gir a la base i no s’han de lubricar.

PNEUMÀTIC, CAL LUBRICAR-LO

ELECTRÒNIC, NO CAL LUBRICAR-LO
ELECTRÒNIC, NO CAL LUBRICAR-LO

         LUBRICAR

SÍ QUE 
TÉ CANVI DE 

SENTIT 
DE GIR

NO TÉ 
CANVI DE 

SENTIT 
DE GIR

NO TÉ 
CANVI DE 

SENTIT DE GIR

Cànula dispensadora 
d’oli en aquest cas
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USOS CLÍNICS · MANTENIMENT DE L’INSTRUMENTAL ROTATORI 

ANNEX NORMATIU
MANTENIMENT DE TURBINES 

Turbina amb connexió directa a mànega

Turbina amb connexió mitjançant adaptador

Cal que les lubriquem cada dues hores de feina (de turbina) amb oli específic per a turbines. 
És imprescindible lubricar-les específicament abans de cada tallat.

Inseriu-hi oli mitjançant la cànula punxeguda per la boca del forat petit dels dos 
grossos que hi ha a la connexió. Introduïu oli fent 1 pulsació de 3 segons.  

Gireu manualment per deixar anar l’adaptador

Connectar

Lubricar

a) Poseu oli, mitjançant la 
cànula punxeguda, a la 
boca del portafreses.

b) Als models de turbina Bien 
Air, introduïu a la boca del 
portafreses, 0,1 ml de greix 
que s’aplica amb una xeringa 
estàndard i una agulla curta. 

         LUBRICAR

Cànula 
dispensadora d’oli

Cànula 
dispensadora d’oli

Greixat de la boca portafreses de 
les turbines marca Bien Air. Aquí es 
visualitza un sistema de greixat “casolà” 
(més econòmic). 
També es pot optar per 
utilitzar cartutxos 
Lubrimed©.
                      

Farem la lubricació en dos passos. A la 
part de la boca portafreses i turbina, 
i a la zona posterior mitjançant la 
cànula punxeguda, que pot ser plàstica 
o metàl·lica.

1

         LUBRICAR

2

1

2

3

         LUBRICAR
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ANNEX NORMATIU
MANTENIMENT DE PECES DE MÀ 

1. Tipus Odontologia General 2. Tipus Cirurgia
Cal lubricar-les amb oli de bona qualitat cada 2 hores 
de feina i després de cicles d’esterilització. (Pulsació 
de 3 segons)

Cal aplicar-hi un oli lubricant específic per a rotatori 
quirúrgic que porti alcohol. No demoreu l’acció. Cal que 
es faci immediatament després de la cirurgia per eli-
minar les restes de sang abans que coaguli a l’interior 
dels rodaments. 

Useu una cànula 
adaptadora intramatic

Useu una cànula 
adaptadora intramatic

Col·loqueu 
l ’instrument 
cap per avall

Col·loqueu l ’instrument cap per avall

Persistiu amb l ’oli netejador fins que no 
gotegin restes de sang

Munteu una fresa i gireu-la a mà per aconseguir 
que l ’oli hi penetri bé

Munteu una fresa i gireu-la a mà perquè 
l ’oli hi penetri
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USOS CLÍNICS · MANTENIMENT DE L’INSTRUMENTAL ROTATORI 

ANNEX NORMATIU
MANTENIMENT DE CONTRAANGLES

1. Odontología general+higienes
Cal lubricar-les amb oli de bona qualitat cada 2 hores de feina i després dels cicles d’esterilització. (Pulsació de 3 segons)

Apliqueu oli per la base amb un adap-
tador gruixut cànula intramatic

Apliqueu oli pel forat del 
portafreses amb l’adaptador 
cànula  punxegut

Pressionem el polsador del pot d’oli 3 segons i 
verifiquem que per la punta del contraangle en aquest 

cas, surt oli (vegeu foto). Per no tacar-nos ni tacar res 
utilitzem un tros de paper de bobina. 

1 2
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MANTENIMENT DE CONTRAANGLES

2. Cirurgia
Cal aplicar un lubricant específic amb alcohol, específic per a rotatori quirúrgic. Cal que es faci immediatament 
després de la cirurgia per eliminar les restes de sang abans que coaguli a l’interior dels rodaments. 

Apliqueu oli per la base fins que extre-
gui tots els residus de sang

1 Apliqueu oli pel forat del 
portafreses

2

Juan María Clemente 
Tècnic Clínica Miravé

Dr. Miguel Ángel Carreño 
Responsable sanitari Clínica Miravé
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Els canvis en les ciències de la salut ens obliguen a una 
renovació constant en la manera de formar els odontòlegs ja 
graduats, especialment en la implantologia dental.

Hem preparat un programa d’un curs acadèmic, flexible, presencial 
i no-presencial, clínic i teòric-pràctic, que permetrà d’adquirir 
coneixements, habilitats i capacitats diagnòstiques, prostodònci-
ques, quirúrgiques i organitzatives progressivament, en un equip 
formatiu centrat en l’atenció al pacient, així els alumnes es veuran, 
des del primer mòdul, immersos en la pràctica clínica real de la 
Implantologia Oral. 

Cada alumne confeccionarà un logbook que utilitzarem per a 
monitoritzar el desenvolupament del seu aprenentatge i poder 
revisar-compartir els casos amb tot el grup. Al final del Curs 
presentarà un cas i el defendrà públicament. 

Comptem amb un conjunt de conferenciants convidats d’extra- 
ordinari nivell, que compartiran el seu coneixement i experiència 
oferint-nos una mostra de las possibilitats terapèutiques més 
avançades.

La Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral i el COEC ofereixen la
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CIRURGIA i PRÒTESIS
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Preu: 6.900 

Sra. Olga Ferrer
oferrer@coec.net

El Curs està format per nou mòduls que s’impartiran d’octubre 
de 2018 a juny de 2019. Les sessions teòriques seran 
divendres matí i tarda, a la seu de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; i les sessions 
pràctiques els dissabtes pel matí, a la Clínica del COEC.

Els doctors Eduard Ferrés Padró i Fernando Alaejos Algarra, 
directors del Diploma, són uns professionals amb una àmplia 
experiència en l’àmbit de la implantologia oral, i com a 
formadors en la matèria  han dissenyat el curs en sessions que 
poden ser conferències, seminaris, tallers pràctics, sessions de 
casos clínics, i pràctica clínica implantològica, en equips de 
tres alumnes a la Clínica del COEC, supervisats per professors 
clínics.

Els diferents mòduls compten amb un quadre docent de 
primeres figures, en el seu camp, per tal de transmetre el 
coneixement segons les últimes evidències i amb el màxim 
rigor científic. El conjunt dels mòduls acredita un nivell de 
competència avançat.
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FINANCES · LES APORTACIONS DEL COEC AL CGD I DESPLEGAMENT PRESSUPOSTARI PER AL 2018

s’aproven a l’Assemblea anual. Ens 
sembla que, com que el nombre de 
col·legiats escapa al nostre control, 
és important que la Junta de Govern 
del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya (COEC) informi 
puntualment de quant creuen que gas-
taran al Consejo i en què ho faran.

El 2018 ,  la prev isió de despeses i , 
per tant d’ingressos a repercutir, ha 
estat de 2 .640.000 euros (Taula I ). 
L’aportació individual s’ha establert 
en 72 eu ros a nua ls  per  col·legiat 
per a aquells Col·legis amb Consell 
Autonòmic Oficial i en 76, és el nos-
tre cas, per a aquells Col·legis sense 
Consel l  Autonòm ic Of icia l .  Apro-
ximadament, 6 ,33 euros mensuals 
que s’inclouen a la quota col·legial 
i que en representen un 12%. L’any 
2017, amb una despesa total similar 
(2 .561.412 euros) i 5.296 col·legiats, 
el COEC va pagar, mensualment, un 
total de 402.496 euros. 

Els temps canvien. En un món 
de recursos finits i escassos, 
les  orga n it z acion s ca l  que 

siguin avaluades en termes d’utilitat, 
efectivitat i eficiència. La utilitat és 
el profit o interès que s’obté d’alguna 
cosa. Fa referència a la qualitat d’útil 
en el sentit de servir i satisfer una 
necessitat. Aquest article no té el pro-
pòsit de descriure quina és la funció 
del Consejo General de Dentistas de 
España ni si la seva missió s’adequa 
a les necessitats actuals de la profes-
sió. Tanmateix, és lícit preguntar-se 
si aquests objectius són útils per als 
col·legiats i  col·legiades i  per a la 
societat a la qual serveixen. 

L’eficàcia és la capacitat per aconseguir 
un efecte determinat. S’aconsegueixen 
els objectius proposats? L’eficiència 
és la capacitat d’assolir l’objectiu amb 
tants pocs recursos com sigui possible. 
S’utilitzen els recursos econòmics de 
la millor manera? A tall de resum, cal 
que ens preguntem si els objectius 
que es proposa el Consejo General de 
Dentistas, del qual tots els professio-
nals formem part i que ens representa 
a tots, s’assoleixen amb la màxima 
efectivitat, tot assumint el mínim de 
costos possible. Des d’aquesta tribuna 
col·legial ,  des d’un Col·legi que ha 
experimentat una certa transforma-
ció en els últims temps, ens proposem 
contribuir a aquesta reflexió i debat.

El pressupost és fonamental per a la 
consecució dels objectius d’una enti-
tat, en aquest cas el Consejo General 
de Dentistas. Conté els elements de 
càlcul i la negociació anticipada dels 
ingressos i les despeses de l’activitat 
econòmica anual i qui els gestiona ha 
de respondre, al final del període anual, 
si no s’acompleixen. Els ingressos per 

al manteniment de l’estructura i les 
funcions del Consejo General proce-
deixen de las aportacions dels Col·legis 
que en formen part. En funció de les 
despeses previstes, que necessàri-
ament han de ser cobertes en l’any 
en curs, es presenten les previsions 
d’ingressos i es reparteixen proporci-
onalment entre els diferents Col·legis 
en funció del nombre de col·legiats de 
cadascun. Es computen només els col-
legiats en ple exercici. El nostre Col·legi 
proporciona aquesta suma de professi-
onals al Consejo als primers mesos de 
l’any. L’aportació de cada Col·legi depèn 
del número de col·legiats. L’aportació 
individual de cada col·legiat depèn de 
la quantia total del pressupost aprovat 
i del número de col·legiats en tot l’Es-
tat. Com més col·legiats hi hagi i menor 
sigui el pressupost, serà també inferior 
l’aportació individual. 

L’aprovació del pressupost anual i les 
normes d’execució pressupostària 

Les aportacions del COEC al CGD i desplegament 
pressupostari per al 2018
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2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO GASTOS A FECHA
31/12/2015 PRESUPUESTO GASTOS A FECHA

31/12/2016 PRESUPUESTO PRESUPUESTO

60. APROVISIONAMIENTO
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 29.000,00 € 20.509,63 € 21.000,00 € 22.439,73 € 20.000,00 € 27.000,00 €
6020001 Material de oficina 15.000,00 € 8.506,15 € 7.000,00 € 10.691,57 € 10.000,00 € 12.000,00 €

6020002 Normas UNE 7.000,00 € 281,31 € 7.000,00 € 173,92 € 1.000,00 € 2.000,00 €

6020003 Impresos y publicaciones 1.000,00 € -€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

6020004 Otras compras 6.000,00 € 11.722,17 € 6.000,00 € 11.574,24 € 8.000,00 € 12.000,00 €

607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 9.000,00 € 6.931,17 € 5.000,00 € 4.657,06 € 5.000,00 € 5.000,00 €
6070001 Confección de nóminas y asesoria contable 1.000,00 € 554,18 € -€ -€ 0,00 € 0,00 €

6070002 Limpieza de Oficina 8.000,00 € 6.376,99 € 5.000,00 € 4.657,06 € 5.000,00 € 5.000,00 €

62. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
621. ALQUILERES Y CANONES 10.000,00 € 14.722,13 € 9.000,00 € 13.845,74 € 10.000,00 € 6.000,00 €
6210002 Alquiler Local Archivo Externo 10.000,00 € 14.722,13 € 9.000,00 € 13.845,74 € 10.000,00 € 6.000,00 €

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 9.000,00 € 11.395,82 € 12.000,00 € 13.707,08 € 10.000,00 € 12.000,00 €
6220001 A. Acondicionado y electricidad -€ 1.268,54 € 1.000,00 € 3.415,30 € 1.000,00 € 1.000,00 €

6220004 Fotocopiadora 5.000,00 € 4.928,51 € 5.000,00 € 2.360,43 € 3.000,00 € 2.000,00 

6220005 Equipo informático y red 2.000,00 € 4.030,29 € 4.000,00 € 5.872,44 € 4.000,00 € 5.000,00 €

6220008 Mantenimiento instalaciones 1.000,00 € 544,18 € 1.000,00 € 877,27 € 1.000,00 € 2.000,00 €

6220009 Otros elementos 1.000,00 € 624,30 € 1.000,00 € 1.181,64 € 1.000,00 € 2.000,00 €

623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 70.500,00 € 108.498,38 € 104.000,00 € 131.947,78 € 247.000,00 € 261.000,00 €
6230001 Gastos jurídicos contenciosos 5.000,00 € 51.087,26 € 40.000,00 € 30.610,97 € 130.000,00 € 130.000,00 €

6230002 Asesoría protección datos y Compliance 2.000,00 € -€ 2.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 10.000,00 €

6230003 Asesorías jurídicas -€ -€ -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6230004 Riesgos Laborales -€ 1.118,04 € 1.000,00 € 1.118,04 € 1.000,00 € 2.000,00 €

6230005 Dictámenes 15.000,00 € -€ 10.000,00 € 28.503,00 € 15.000,00 € 10.000,00 €

6230006 Asesoría fiscal-contable y Auditoría externa 12.500,00 € 21.215,31 € 42.000,00 € 49.701,94 € 42.000,00 € 42.000,00 €

6230007 Traducciones 2.000,00 € 2.750,37 € 4.000,00 € 3.442,05 € 5.000,00 € 5.000,00 €

6230008 Comisiones y Miembros de Jurados del Consejo -€ 287,38 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6230010 Otros gastos 3.000,00 € 9.346,61 € 2.000,00 € 2.071,99 € 2.000,00 € 2.000,00 €

6230011 Asesoría de Imagen y Comunicación 31.000,00 € 22.693,41 € -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6230016 Gastos Juridicos Penales -€ -€ -€ 16.499,79 € 40.000,00 € 60.000,00 €

625. PRIMAS DE SEGUROS 26.000,00 € 819.004,94 € 44.000,00 € 58.118,93 € 28.000,00 € 27.000,00 €
6250001 Seguro de bienes inmovilizado 5.000,00 € 6.769,34 € 5.000,00 € 4.467,92 € 5.000,00 € 4.000,00 €

6250002 Seguro de miembros del C. ejecutivo 12.000,00 € 23.031,64 € 12.000,00 € 19.959,96 € 18.000,00 € 18.000,00 €

6250003 Seguro de miembros Asistentes Consejo 
Interautonómico y Asamblea

8.000,00 € 11.486,50 € 1.000,00 € 8.168,08 € 5.000,00 € 5.000,00 €

6250009 Seguro de miembros de Comisiones 1.000,00 € 28,58 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6250010 Poliza Huerfanos -€ 777.688,88 € 25.000,00 € 25.522,97 € 0,00 € 0,00 €

626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -€ 6.757,88 € 3.000,00 € 6.210,93 € 6.000,00 € 2.000,00 €
6260001 Gastos y comisiones bancarias -€ 6.757,88 € 3.000,00 € 6.210,93 € 6.000,00 € 2.000,00 €

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 306.000,00 € 115.557,27 € 410.000,00 € 297.168,07 € 250.000,00 € 342.000,00 €
6270001 Prensa, publicidad y propaganda 5.000,00 € 11.515,78 € 120.000,00 € 143.247,16 € 170.000,00 € 200.000,00 €

6270002 Relaciones Públicas 1.000,00 € -€ 90.000,00 € 6.963,99 € 5.000,00 € 5.000,00 €

6270003 Campañas de Educación Sanitaria e Imagen Profesional 300.000,00 € 104.041,49 € 200.000,00 € 146.956,92 € 75.000,00 € 137.000,00 €

628. SUMINISTROS 31.500,00 € 36.166,44 € 26.000,00 € 31.759,65 € 32.000,00 € 32.000,00 €
6280001 Electricidad 6.000,00 € 13.037,11 € 5.000,00 € 10.647,36 € 10.000,00 € 10.000,00 €

6280002 Correspondencia y Telegramas 3.500,00 € 2.584,30 € 3.000,00 € 1.215,60 € 2.000,00 € 2.000,00 €

6280003 Teléfonos 10.000,00 € 17.651,04 € 15.000,00 € 13.231,94 € 15.000,00 € 15.000,00 €

6280006 Mensajeros 12.000,00 € 2.893,99 € 3.000,00 € 6.664,75 € 5.000,00 € 5.000,00 €

629. OTROS SERVICIOS 1.223.600,00 € 1.314.125,93 € 1.032.920,05 € 1.258.706,23 € 1.215.000,00 € 1.143.000,00 €
62900. Gastos de locomoción del Comité ejecutivo 93.000,00 € 66.336,83 € 81.000,00 € 66.743,70 € 81.000,00 € 76.000,00 €

6290001 Tren (Comité ejecutivo) 6.000,00 € 5.004,52 € 5.000,00 € 7.004,02 € 8.000,00 € 6.000,00 €

6290002 Avión (Comité ejecutivo) 60.000,00 € 26.384,45 € 45.000,00 € 29.954,10 € 40.000,00 € 25.000,00 €

6290003 Vehículo propio (Comité ejecutivo) 7.000,00 € 14.455,36 € 14.000,00 € 13.620,73 € 14.000,00 € 18.000,00 €

6290004 Alquiler de coches (Comité ejecutivo) 2.000,00 € 3.702,21 € 2.000,00 € 172,80 € 1.000,00 € 1.000,00 €

6290005 Taxis (Comité ejecutivo) 15.000,00 € 12.907,51 € 12.000,00 € 14.053,35 € 13.000,00 € 23.000,00 €

6290007 Otros (Comité ejecutivo) 3.000,00 € 3.882,78 € 3.000,00 € 1.938,70 € 5.000,00 € 3.000,00 €
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2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO GASTOS A FECHA
31/12/2015 PRESUPUESTO GASTOS A FECHA

31/12/2016 PRESUPUESTO PRESUPUESTO

62901. Gastos de locomoción de Asistentes (C.I y A.G.) -€ 9.839,10 € 2.000,00 € 895,02 € 2.000,00 € 1.000,00 €

62902. Gastos de locomoción miembros de Comisiones y Jurados 4.000,00 € 9.502,07 € 4.000,00 € 8.860,29 € 5.000,00 € 5.000,00 €

62904. Gastos de locomoción (Personal) 526,66 € 2.000,00 € 2.000,00 €

62910. Gastos de manutención y estancia del Comité ejecutivo 135.000,00 € 115.227,84 € 125.000,00 € 121.313,32 € 125.000,00 € 125.000,00 €

6291001 Manutención 50.000,00 € 26.964,46 € 40.000,00 € 42.555,28 € 40.000,00 € 40.000,00 €

6291002 Hoteles 85.000,00 € 88.263,38 € 85.000,00 € 78.758,04 € 85.000,00 € 85.000,00 €

62911. Gastos de manutención y estancia de Asistentes (C.I. y A.G.) -€ 38.171,29 € 12.000,00 € 22.260,35 € 12.000,00 € 15.000,00 €

62912. Gastos de manutención y estancia de Comisiones y Jurados 18.000,00 € 2.550,65 € 10.000,00 € 4.109,66 € 8.000,00 € 6.000,00 €

62913. Gastos de manutención y estancia de Miembros 
Sociedades Científicas

-€ 317,50 € 5.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

6292. Cuotas 145.600,00 € 163.188,09 € 149.100,00 € 157.572,76 € 164.000,00 € 168.000,00 €

6292001 Cuotas FDI 70.000,00 € 64.374,32 € 70.000,00 € 65.474,48 € 70.000,00 € 71.000,00 €

6292002 Cuotas ERO 14.000,00 € 25.315,00 € 14.000,00 € 15.457,00 € 16.000,00 € 17.000,00 €

6292003 Cuotas Unión profesional 19.000,00 € 19.990,44 € 19.000,00 € 19.870,80 € 20.000,00 € 20.000,00 €

6292004 Cuotas Aenor 4.000,00 € 318,54 € 4.000,00 € 423,68 € 1.000,00 € 2.000,00 €

6292005 Cuotas CED 37.000,00 € 51.881,08 € 40.000,00 € 54.869,80 € 55.000,00 € 56.000,00 €

6292006 Comité Nacional Prevención Tabaquismo 1.000,00 € 1.308,71 € 1.500,00 € 902,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

6292007 Asociación para Educación Dental en Europa 600,00 € -€ 600,00 € 575,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

6293. Cursos de Formación 17.000,00 € 32.865,87 € 22.000,00 € 5.768,18 € 12.000,00 € 20.000,00 €

6293001 Cursos Formación Continuada Profesionales -€ 5.423,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6293002 Aula Clínica -€ 101,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6293003 Cursos de formación de personal 7.000,00 € 10.733,63 € 7.000,00 € 5.768,18 € 7.000,00 € 8.000,00 €

6293007 Otros cursos de formación (org. Colegial) 10.000,00 € 16.607,25 € 15.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 12.000,00 €

6294. Suscripciones 17.000,00 € 6.385,53 € 16.120,05 € 14.935,05 € 18.000,00 € 18.000,00 €

6294001 Diario “El Pais”, “ABC” y “El Mundo”

500,00 €

-€

-€

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6294002 Diario «ABC»
-€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6294003 Diario «El Mundo» -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6294005 VLEX 4.000,00 € -€ 4.120,05 € 4.120,05 € 5.000,00 € 4.000,00 €

6294007 Otras suscripciones -€ 269,47 € -€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

6294008 Sanifax 7.500,00 € 6.655,00 € 7.000,00 € 6.655,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

6294009 Acta Sanitaria 5.000,00 € -€ 5.000,00 € 4.160,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

6295. Congresos y reuniones 85.000,00 € 147.272,10 € 160.000,00 € 172.589,94 € 128.000,00 € 87.000,00 €

6295001 Congresos y reuniones nacionales e internacionales 70.000,00 € 7.941,95 € -€ 4.403,33 € 20.000,00 € 15.000,00 €

6295002 Reuniones Federación Dental Internacional -€ 30.209,78 € 20.000,00 € 2.686,78 € 10.000,00 € 30.000,00 €

6295003 Reuniones del CED -€ 2.168,04 € 5.000,00 € 6.414,90 € 2.000,00 € 10.000,00 €

6295004 Congresos del Consejo General -€ -€ -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6295005 Organización y Difusión FDI -€ 96.771,29 € 100.000,00 € 116.235,71 € 90.000,00 € 0,00 €

6295006 Reuniones ERO -€ 674,00 € 1.000,00 € 5.487,73 € 1.000,00 € 6.000,00 €

6295008 Reuniones de FEDCAR -€ -€ 14.000,00 € 15.015,86 € 0,00 € 6.000,00 €

6295009 Jornadas de Odontología Legal y Forense -€ -€ 10.000,00 € 20.110,35 € 0,00 € 20.000,00 €

6295011 Jornadas Información Odontología 15.000,00 € 9.507,04 € 10.000,00 € 2.235,28 € 5.000,00 € 0,00 €

6296. Dotación gastos plurianuales -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 €

6296001 Dotación ejercicio -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 €

6299. Otros gastos 709.000,00 € 722.469,06 € 446.700,00 € 683.131,30 € 656.000,00 € 618.000,00 €

6299001 Gastos varios 15.000,00 € 4.804,85 € 8.000,00 € 10.136,45 € 10.000,00 € 10.000,00 €

6299003 Gastos de comunidad de vecinos 12.000,00 € 12.400,80 € 12.000,00 € 11.637,42 € 12.000,00 € 12.000,00 €

6299004 Gastos por videoconferencia -€ 10.113,12 € 4.000,00 € 10.133,08 € 10.000,00 € 10.000,00 €

6299005 Gastos de Reuniones de A.G y C.I. 10.000,00 € -€ -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299007 Gastos de la Gran Gala de la Odontoestomatología 15.000,00 € 21.484,65 € 12.000,00 € 16.909,61 € 18.000,00 € 18.000,00 €

6299008 Subvenciones y donaciones 40.000,00 € 25.304,00 € 40.000,00 € 36.341,99 € 37.000,00 € 37.000,00 €

6299009 Premios y condecoraciones 10.000,00 € 13.707,02 € 10.000,00 € 6.665,89 € 10.000,00 € 8.000,00 €

6299010 Publicaciones del Consejo 90.000,00 € 158.256,54 € 75.000,00 € 140.443,73 € 140.000,00 € 150.000,00 €

6299011 Mes de la Salud Bucodental -€ -€ -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299012 Encuestas y Estudios 67.000,00 € -€ -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299013 Día Salud Bucodental 10.000,00 € 5.002,53 € -€ 0,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €

6299014 Retrocesion Colegios sin Consejo Autonómico -€ -€ -€ 0,00 € 82.000,00 € 82.000,00 €

6299015 Mantenimiento dominios, página web y ventanilla única 10.000,00 € 37.995,42 € 20.000,00 € 23.749,40 € 24.000,00 € 3.000,00 €
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31/12/2016 PRESUPUESTO PRESUPUESTO

6299016 Intrusismo Profesional 60.000,00 € 26.341,38 € 45.000,00 € 16.024,03 € 140.000,00 € 100.000,00 €

6299017 Campaña Cáncer Oral 15.000,00 € -€ 15.000,00 € 19.321,50 € 24.000,00 € 15.000,00 €

6299018 Fondo de Cohesión 150.000,00 € 112.228,69 € 93.000,00 € 163.346,00 € 50.000,00 € 45.000,00 €

6299018 Fondo de Cohesión 150.000,00 € 112.228,69 € 93.000,00 € 163.346,00 € 50.000,00 € 45.000,00 €

6299019 Campaña salud de las encías 15.000,00 € -€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

6299020 Fundación Dental Española 85.000,00 € 85.000,00 € -€ 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

6299022 Campaña Antitabaquismo -€ -€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299023 Observatorio seguridad de los pacientes 12.000,00 € 11.996,50 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

6299024 Campaña de Salud Dental y Embarazadas 30.000,00 € -€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299025 Receta Médica 5.000,00 € -€ -€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299026 Observatorio Salud Oral 18.000,00 € 8.999,98 € 18.000,00 € 17.999,37 € 18.000,00 € 18.000,00 €

6299027 Encuesta epidemiológica 40.000,00 € 35.256,49 € 30.000,00 € 33.315,88 € 0,00 € 0,00 €

6299028 Atlas FDI -€ -€ 5.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6299999 Ayuda a Vejez e Invalidez -€ 153.577,09 € -€ 177.106,95 € 0,00 € 0,00 €

63. TRIBUTOS
630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 10.000,00 € 3.343,00 € 10.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €
6301001 Impuestos sobre beneficios 10.000,00 € 3.343,00 € 10.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €

631. Otros Tributos 8.000,00 € 7.425,98 € 8.000,00 € 8.369,66 € 8.000,00 € 9.000,00 €
6310001 IBI e Impuesto recogida basuras 8.000,00 € 7.425,98 € 8.000,00 € 8.369,66 € 8.000,00 € 9.000,00 €

64. GASTOS DE PERSONAL
640. SUELDOS Y SALARIOS 340.000,00 € 338.967,01 € 295.000,00 € 306.333,73 € 340.000,00 € 370.000,00 €
6400001 Nómina del personal y pagas extraordinarias 340.000,00 € 338.967,01 € 295.000,00 € 306.333,73 € 340.000,00 € 370.000,00 €

641. INDEMNIZACIONES - € 109.845,05 € 48.000,00 € 42.235,55 € 70.000,00 € 50.000,00 €
6410000 Indemnizaciones - € 109.845,05 € 48.000,00 € 42.235,55 € 70.000,00 € 50.000,00 €

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 108.000,00 € 101.298,02 € 86.000,00 € 88.483,67 € 96.000,00 € 110.000,00 €
6420001 Seguridad Social a cargo de la empresa 108.000,00 € 101.298,02 € 86.000,00 € 88.483,67 € 96.000,00 € 110.000,00 €

644. REMUNERACIONES A DIRECTIVOS 188.400,00 € 177.429,76 € 165.000,00 € 169.359,62 € 172.000,00 € 172.000,00 €
6440 Remuneraciones al Comité ejecutivo 180.000,00 € 161.281,59 € 160.000,00 € 160.547,73 € 160.000,00 € 160.000,00 €

6440001 Miembros comité ejecutivo 180.000,00 € 161.281,59 € 160.000,00 € 160.547,73 € 160.000,00 € 160.000,00 €

6442 Remuneraciones a consejeros de Asamblea General - € 9.129,75 € - € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €

6442001 Consejeros de la Asamblea General - € 9.129,75 € - € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €

6443 Remuneraciones a miembros de comisiones y jurados 8.400,00 € 7.018,42 € 5.000,00 € 8.811,89 € 7.000,00 € 11.000,00 €

6443001 Miembros de comisiones y jurados 8.400,00 € 7.018,42 € 5.000,00 € 8.811,89 € 7.000,00 € 11.000,00 €

66. GASTOS FINANCIEROS
663. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO 4.000,00 € 1.265,60 € 2.000,00 € 327,16 € 1.000,00 € - €
6632001 Intereses de deudas a corto plazo 4.000,00 € 1.265,60 € 2.000,00 € 327,16 € 1.000,00 € 0,00 €

6632002 Gastos por c/c - € - € - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. Y G. EXCEPCIONALES
678. GASTOS EXTRAORDINARIOS 4.000,00 € -€ 4.079,95 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
6780001 Gastos Extraordinarios 4.000,00 € - € 4.079,95 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

68. AMORTIZACIONES
682. AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 55.000,00 € 59.851,40 € 55.000,00 € 64.823,00 € 60.000,00 € 70.000,00 €
6820000 AMORTIZACIONES 55.000,00 € 59.851,40 € 55.000,00 € 64.823,00 € 60.000,00 € 70.000,00 €

69. DOTACIONES A LA PROVISION OPERACIONES COMERCIALES
695. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN - € 72.817,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6959000 Dotación a la Provisión para Insolvencias - € 72.817,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS CONSEJO GENERAL 2.432.000,00 € 3.325.912,46 € 2.340.000,00 € 2.518.493,59 € 2.576.000,00 € 2.640.000,00 €

TOTAL GASTOS SIN FONDO VEJEZ 3.172.335,37 € 2.341.386,64 €

TOTAL GASTOS SIN FONDO HUERFANOS 2.394.646,49 €
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l’atenció que el 43% de tota la des-
pesa del pressupost es destini, dins 
d’aquest apartat, a Altres serveis i 
dins d’aquests 230.000 euros (un 20% 
de la categoria, el 9% del total del pres-
supost) per a despeses de locomoció, 
manutenció i estança d’assistents 
a l ’Assemblea General i el Consell 
Interautonòmic, comissions i jurats, 
i membres de societats científiques 
i, en especial, per pes percentual, del 
Comitè Executiu.

L’evolució en el temps del pressupost 
mostra una tendència lleugerament 
a l’alça respecte als anys anteriors. 
A la Taula II s’observa la distribució 
percentual i l’aportació per col·legiat a 
cadascun dels diferents apartats.

L’observació i l’anàlisi de la Taula I 
ens permet fer-nos una idea de com 
s’estructuren les despeses. Les de 
personal, un dels apartats que habi-
tualment tenen més pes, suposen el 
26,6% del total del pressupost i inclo-
uen les remuneracions fixes al perso-
nal contractat (75,5% de l’apartat) i les 
remuneracions eventuals a directius 
(24,5%), principalment per a membres 
del Comitè Executiu (93%), consellers 
de l’Assemblea General i membres de 
comissions i jurats.

L a  p a r t  p r o p o r c i o n a l m e n t  m é s 
important del pressupost (un 69%), la 
constitueix l’apartat Altres despeses 
d’explotació, en la qual s’ inclouen 
diverses categories de despesa. Crida 

EUROS % TOTAL PER 
COL·LEGIAT*

APROVISIONAMENT 32.000,00 1,21  0,91
COMPRA D’ALTRES APROVISIONAMENTS 27.000,00 1,02  0,77

TREBALLS REALITZATS PER A ALTRES EMPRESES  5.000,00 0,19  0,14

ALTRES  DESPESES D’EXPLOTACIÓ  1.825.000,00 69,13  52,14
LLOGUERS I CÀNONS 6.000,00 0,23 0,17

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 12.000,00 0,45 0,34

SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 261.000,00 9,89 7,46

PRIMES D’ASSEGURANCES 27.000,00 1,02 0,77

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 2.000,00 0,08 0,06

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES 342.000,00 12,95 9,77

SUBMINISTRES  32.000,00 1,21 0,91

ALTRES SERVEIS  1.143.000,00 43,30 32,66

TRIBUTOS 10.000,00 0,38 0,29
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS  1.000,00 0,04 0,03

IBI, RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  9.000,00 0,34 0,26

PERSONAL 702.000,00 26,59 20,06
SOUS I SALARIS 370.000,00 14,02 10,57

INDEMINITZACIONS  50.000,00 1,89 1,43

SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L’EMPRESA 110.000,00 4,17 3,14

REMUNERACIONS A DIRECTIUS 172.000,00 6,52 4,91

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00

PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I DESPESES EXCEPCIONALS 1.000,00 0,04 0,03

AMORTITZACIONS 70.000,00 2,65 2,00

DOTACIONS A LA PROVISIÓ D’OPERACIONS COMERCIALS  0,00 0,00 0,00

TOTAL  2.640.000,00 100,00  75,43
DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO
Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC

TAULA II.  DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL I PER COL·LEGIAT DEL PRESSUPOST ANUAL (2018). 
Quantitats en euros

* Per a una estimació de 35.000 col·legiats
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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els despatxos professionals i
les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
T' abonem el 10 %
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Fins a Gratis+ + +
30€ mes

comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail, informació sobre el
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 comportament del teu negoci.3.
manteniment.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte
de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que figuren en el llistat
publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions. 

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.

www.mongaycostabella.com    info@mongaycostabella.com
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INSTITUCIONAL · III JORNADES TIPS PER ALS MÉS JOVES

Més d’un centenar de persones van assistir a l ’auditori del COEC

El Dr. Antoni Gómez, president del COEC, 
 durant les III Jornades de Tips per als més Joves.

En aquest curs acadèmic, hem vol-
gut seguir creient i donant suport 
a les noves generacions d’odon-

tòlegs que pugen i s’estan formant tot 
adquirint els últims i més actualitzats 
coneixements. Joves involucrats i com-
promesos amb la professió, que s’han 
especialitzat cursant màsters o postgraus 
i que estan capacitats per transmetre 
consells, a vegades tan necessaris per a 
la nostra pràctica diària. Des del COEC, 
creiem que és molt important donar 
l’oportunitat a joves especialistes per 
fer-se veure i poder mostrar tot el que 
saben d’una forma senzilla i didàctica, a 
l’abast de tots els col·legiats. 

17). Professora del Postgrau d’Endodò-
ncia de la UB. Membre de les Societats 
Científiques d’AEDE, SCOE, SEPA.

Dr. Albert de Mata Casals, llicenciat 
en Odontologia per la UB (2004-09). 
Postgrau d ’ Endodòncia per  la  U B 
(20 09 -10) .  Professor del  Postgrau 
d’Endodòncia de la UB (2010-11).

Protocols d’actuació davant del 
pacient periodontal
Dra. Lydia Garanto Castillo, llicenci-
ada en Odontologia per la UB (2006-11). 
Diploma Universitari en Periodòncia 
Avançada per la Universidad Complu-

Les especialitats tractades van ser: endo-
dòncia, periodòncia, rehabilitació protè-
tica, odontopediatria, ortodòncia i cirurgia. 

Les ponències i ponents participants 
d’aquest any varen ser:

Guia de l’endodoncista principiant
Dra. Diana Sanz Serrano, llicenciada 
en Odontologia per la Universitat de 
Barcelona (UB) (2001-2006). Postgrau 
d’Endodòncia per la UB (2009-10). Post-
grau d’Estètica i Cosmètica Dental per 
SCOE (2012-13). Residència Clínica en 
Implantología Oral per la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) (2016-

El 28 d’octubre del 2017 es va realitzar la tercera edició de les jornades “TIPS per als més Joves”, un acte organitzat i dirigit per 
la Comissió de Joves Dentistes del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Durant tot el dia, la Dra. Clara González i el 
Dr. Lluis G. Saldaña, membres de la Comissió, van conduir l’acte presentant els diferents ponents. 

III Jornades TIPS per als més Joves

La Dra. Diana Sanz i el Dr. Alber t de Mata amb els membres 
de la Comissió de Joves Dentistes del COEC

La Dra. Lydia Garanto, especialista en periodòncia. La Dra. Nina Riera amb alguns dels doctors assistents.
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La Dra. Yndira González durant la seva ponència. La Dra. Neus Borrego i el Dr. Genis Burgueño  
després de les seves ponències.

Bruno Lario, d’Oral Health Liaison i Gustavo Espinoza, d’Oral Care Consultant de Colgate Palmolive, al seu estand durant les Jornades del 
dia 28 d’octubre del 2017, amb la Dra. Clara González, presidenta de la Comissió de Joves Dentistes del COEC. 

tense de Madrid (UCM). Residència Clí-
nica en Periodòncia per la UIC. - Diploma 
en Implantología Oral per l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques–COEC. - Membre de 
la SEPA. Pràctica clínica exclusiva en 
Periodòncia a la Clínica Dental Mayo.

La planificació com a clau en 
l’èxit de la rehabilitació protètica 
Dra. Nina Riera Puñet, l l icenciada 
en Odontologia per la UB. Màster en 
Oclusió i Rehabilitació Oral per la UB. 
Professora associada de Pròtesi Dental 
de la mateixa universitat i professora 
col·laboradora del Màster d’ Oclusió i 
Rehabilitació Oral. Pràctica privada 
focalitzada en Prostodòncia i Odonto-
logia Estètica a la Clínica Riera Centro 
Odontológico (Barcelona). 

Maneig del gold standard en 
vernissos de fluor 
Dra. Yndira González Chópite, odontòloga 
per la Universidad Central de Venezuela 
(1994). Màster en Odontopediatria per la 
UB (2002). Professora del Màster d’Odon-
topediatría. Adjunta del Servei d’Odon-

topediatria i Ortodòncia de l’Hospital Sant 
Joan de Déu. Directora del Postgrau en 
Odontopediatria de la Societat Catalana 
d’Odontologia i Estomatologia (SCOE). 
Odontopediatra en pràctica privada. Con-
ferenciant en congressos i cursos. 

Pautes de derivació ortodòntica 
en odontopediatria 
Dra. Neus Borrego Martí, graduada en 
Odontologia per la UB (2014). Residèn-
cia clínica a l’ Institut d’Ortodòncia 
Dr. Ramon Perera (Lleida i Tarragona, 
2014–16). Curs d’especialització Màster 
Damon, impartit pels Drs. Ramon Perera 
i Rafael García-Espejo (2014–15). Màster 
en Ortodòncia Invisible, sistema Invi-
salign, impartit pel Dr. Manuel Román 
(2015). Actualment, cursa un Màster 
d’Odontopediatria a la UB.

Diagnòstic i tractament de les 3 molars 
Dr. Genís Burgueño Barris (núm. col. 
6966). Graduat en Odontologia per la UB 
(2009-14). Cursant Màster de Cirurgia 
Bucal i Implantologia Bucofacial a la 
UB. Premi extraordinari de la UB. Premi 

Proclínic® a l’excel·lència als estudis 
de l’Odontologia. Guanyador de la beca 
Osteology Research Academy (Inibsa 
Dental® – SEPA). Comunicacions orals 
en congressos nacionals i internacio-
nals. Publicacions científiques a revistes 
rellevants. Pràctica privada exclusiva en 
cirurgia bucal i implantologia.

Igual que en anteriors ocasions, les 
portes de l’auditori del COEC van estar 
obertes durant tot el dia. Les ponèn-
cies van començar a les 9.00 del matí 
i van finalitzar a les 18.30. Aquest any, 
la marca Colgate–Palmolive ha volgut 
donar suport als més joves patrocinant 
les jornades amb una ponència, infor-
mació i mostres dels seus productes, 
al marge de proporcionar un fantàstic 
dinar per a tots els participants. 

Gràcies a l’alt nivell dels ponents, un 
cop més, podem dir que les jornades 
van tenir molt bona acceptació i van 
ser tot un èxit en nombre d’assistents 
entre els quals hi havia des d’estudi-
ants d’odontologia d’últims cursos, fins 
a col·legiats de pràctica general amb 
ganes d’actualitzar-se en les últimes 
tècniques de cada especialitat. 

En aquesta nova etapa del COEC, volem 
seguir treballant amb ganes, força i il·lu-
sió en iniciatives com aquesta. L’objectiu 
principal d’impulsar als joves professio-
nals i apropar als col·legiats nouvinguts 
a la seu ens sembla fonamental. Una de 
les nostres prioritats és fer un Col·legi 
més accessible per a tots i aconseguir 
professionals formats. L’odontologia és 
dels emprenedors que s’impliquen i sem-
pre volen seguir aprenent. Perquè avui 
en dia, els joves, tenim molt a dir.  

Dra. Clara González

Presidenta de la Comissió de Joves Dentistes del Col·legi 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
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En aquest  sent it ,  la  h istòr ia 
cl ínica recul l  el  conjunt de 
docu ments re lat ius a l  pro -

cés assistencial de cada pacient tot 
identificant els dentistes i la resta 
de professionals assistencials que 
hi han intervingut. S’ha de procurar 
la màxima integració possible de la 
documentació clínica de cada paci-
ent. Aquesta integració s’ha de fer, 
com a mínim, en l’àmbit de cada clí-
nica dental, on hi ha d’haver una his-
tòria clínica única per a cada pacient. 

Tal i com disposa l’article 11.1 de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent a la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica, la història clínica “és un instru-

i mantenir-la actualitzada. Com a 
mínim ha de contenir: nom i cognoms 
del pacient a totes les pàgines, anam-
nesis (apreciacions i informació del 
pacient sobre la seva pròpia salut), data 
de cada acte mèdic, nom del professio-
nal i signatura del mateix. 

La història clínica també pot incloure, 
entre d’altres, els informes d’alta, els 
consentiments informats, els infor-
mes d’exploracions complementàries, 
l’odontograma, el periodontograma, 
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 especi-
ficacions o les fotografies. 

ment destinat fonamentalment a ajudar 
a garantir una assistència adequada al 
pacient”. A aquest efecte, els odontòlegs 
de la clínica dental que hagin estat 
implicats en el diagnòstic o el tracta-
ment del pacient han de tenir accés a 
la història clínica. 

Per això, cada clínica dental ha de 
m a nten i r  e l  meca n isme que faci 
possible que, mentre es presta assis-
tència odontològica a un pacient con-
cret, els professionals que l’atenen 
puguin, en tot moment, tenir accés 
a la història clínica.

Contingut història clínica
El dentista té el deure de confeccionar 
una història clínica de cada pacient 

La història clínica és el procés que, generat en l’àmbit de la relació dentista-pacient, té per objecte aportar totes les dades 
pato-biogràfiques d’importància per al pacient, descobertes i interpretades pel dentista, i que són considerades rellevants 
per establir un diagnòstic i instaurar una teràpia. 

La importància de la conservació  
de les històries clíniques

CORPORATIU · LA CONSERVACIÓ DE LES HISTÒRIES CLÍNIQUES, UNA GARANTIA PER A PROFESSIONALS I PACIENTS



47181 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Tractament de la història clínica  
“Les clíniques dentals han d’emma-
gatzemar les històries clíniques en 
instal·lacions que garanteixin la seva 
seguretat, correcta conservació i recu-
peració de la informació”, tal i com 
indica l’article 9.2 de la Llei 21/2000, 
abans esmentada. És per això que 
convé que siguin emmagatzemades en 
un lloc no accessible a la clínica dental. 
Aquesta situació serà verificada pels 
inspectors del COEC en les auditories 
prèvies a l’autorització per altes i tras-
llats, així com per canvis de titularitat 
i per la Subdirecció General d’Avaluació 
i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques 
del Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya en les corresponents 
inspeccions preventives. 

Les històries clíniques es poden elaborar 
mitjançant suport paper, audiovisual i 
informàtic, “sempre que se’n garantei-
xin l’autenticitat del contingut i la plena 
reproductibilitat futura”, tal i com dis-
posa l’article 9.3 de la Llei 21/2000. En 
qualsevol cas, s’ha de garantir que resten 
registrats tots els canvis i identificats els 
odontòlegs que els han fet.

Conservació història clínica  
Tal i com indica l’article 12.1 de la Llei 
21/2000, modificada per la Llei 16/2010, 
de 3 de juny, “la responsabilitat de cus-
todiar la història clínica recau en la 
direcció dels centres sanitaris, o bé en 
els professionals sanitaris que duen a 
terme l’activitat de manera individual”. 

“La història clínica s’ha de conservar en 
les condicions que garanteixin l’autenti-

citat, la integritat la confidencialitat, la 
preservació i el manteniment correcte 
de la informació assistencial registrada, 
i que n’assegurin la reproductibilitat 
completa en el futur, durant el temps 
en què sigui obligatori conservar-la, 
independentment del suport en què es 
trobi, que no ha d’ésser necessàriament 
el suport original”, tal i com s’extreu de 
l’article 12.2 de la Llei 21/2000.

En el cas que es produeixi una translació 
de la informació de la història clínica, 
des del suport original a un altre suport, 
tant si és digital com d’una altra natu-
ralesa, tal i com disposa l’article 12.3 
de la Llei 21/2000, “s’ha de garantir la 
inalterabilitat, l’autenticitat i la perdu-
rabilitat de la informació assistencial, 
i també la confidencialitat de les dades 
que contenen”. A més a més les mesures 
tècniques i organitzatives de seguretat 
que s’adoptin a aquest efecte han d’ésser 
recollides per protocols interns aprovats 
per la direcció de la clínica dental. 

D’acord amb l’article 12 .4 de la Llei 
21/2000, “de la història clínica s’han 
de conservar, juntament amb les dades 
d’identificació de cada pacient, com a 
mínim durant quinze anys des de la 
data d’alta de cada procés assistencial, 
la documentació següent: 

a) Els fulls de consentiments informat.
b) Els informes d’alta.
c) Els informes quirúrgics i el registre de part.
d) Les dades relatives a l’anestèsia.
e) Els informes d’exploracions complementàries.
f) Els informes de necròpsia.
g) Els informes d’anatomia patològica 

“No obstant, la documentació que inte-
gra la història clínica no esmentada 
en l’apartat anterior es pot destruir un 
cop hagin transcorregut cinc anys de la 
data d’alta de cada procés assistencial”, 
tal i com indica l’article 12.6 de la Llei 
21/2000. Per exemple, els models d’un 
cas d’ortodòncia o d’una pròtesis sobre 
implants, les fotografies de radiografies 
intraorals o els models en guix s’haurien 
de guardar un mínim de 5 anys des de la 
data d’alta de cada procés assistencial.

“Els responsables de custodiar la història 
clínica, també són responsables de des-
truir correctament la documentació que 
prèviament s’hagi decidit esporgar”, tal i 
com disposa l’article 12.9 de la Llei 21/2000. 

En el supòsit de tancament de centres i 
serveis sanitaris, o de cessament defi-
nitiu d’activitats professionals sanità-
ries a títol individual, s’ha de garantir 
el manteniment de l’accés legalment 
reconegut a les històries clíniques que 
es trobin sota custòdia de dits centres o 
professionals, en benefici de l’assistència 
mèdica i, especialment, dels drets dels 
pacients en matèria de documentació 
clínica i de protecció de dades personals. 

Consideracions sobre els consenti-
ments informats
En quant al consentiment informat, que 
és un dels documents que cal emmagat-
zemar quinze anys des de l’alta de cada 
procés assistencial, cal recordar que 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 alternati-

LA CONSERVACIÓ DE LES HISTÒRIES CLÍNIQUES, UNA GARANTIA PER A PROFESSIONALS I PACIENTS · CORPORATIU
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ves. El pacient de manera lliure, voluntària 
i conscient pot acceptar-lo o bé rebutjar-lo. 

El consentiment informat s’ha de donar 
per escrit en els casos d’intervencions 
dentals, procediments diagnòstics inva-
sius i, en general, quan es duen a terme 
procediments que comporten riscos i 
molèsties previsibles pel pacient.

La signatura del document, doncs 
representa “la conformitat lliure, volun-
tària i conscient d’un pacient, manifes-
tada en ple ús de facultats, després de 
rebre la informació adequada, perquè 
tingui lloc una actuació que afecta la 
seva salut”, tal i com indica l’article 3 
de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, 
bàsica reguladora de l ’autonomia del 
pacient i drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica.

Per tant, tota actuació odontològica 
necessita el consentiment l l iure i 
voluntari del pacient un cop hagi valo-
rat totes les opcions. 

En aquest sentit, caldrà un consenti-
ment per a cada tractament odontolò-
gic que es porti a terme. A més, cal que 
s’entregui amb temps suficient perquè 
el pacient pugui llegir-lo i, si cal, acla-
rir amb el professional el que cregui 
convenient. En el número anterior de 
la revista Som COEC (p. 58-59) consta 
un article ampli sobre la importància 
dels consentiments informats. 

Drets d’accés a la història clínica
El pacient té dret a tenir i a recupe-
rar la seva història clínica davant 
de qualsevol supòsit, tals com una 
queixa ,  un canv i de dentista o de 
clínica dental o qualsevol incidència. 

Tal i com indica l’article 13.1 de la Llei 
21/2000, el pacient té dret a accedir a 
la documentació de la història clínica, 
així com a obtenir una còpia de les 
dades que hi figuren. Correspon a les 
clíniques dentals regular el procedi-

El dret d’accés del pacient a la histò-
ria clínica es pot exercir també per 
representació,  sempre que estigui 
degudament acreditada. 

El fitxer de pacients atesos a la 
clínica dental
A la història clínica es troben pre-
sents dades de caràcter personal dels 
pacients, per això és imprescindible 
la inscripció del fitxer de pacients 
a l ’Agència de Protecció de Dades 
durant el procés de registre d’una 
clínica dental al Registre de Clíniques 
Dentals del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 

Per donar d’alta un fitxer de pacients 
a l’Agència de Protecció de Dades, els 
professionals odontòlegs o metges 
estomatòlegs que siguin titulars d’una 
clínica dental o els propietaris de les 
mateixes podran fer-ho amb els seus 
propis mitjans o encarregar-ho a una 

ment per a garantir l’accés a la història 
clínica. El pacient també té dret a obtenir 
un informe detallat del contingut de la 
història clínica ometent, si és el cas, les 
apreciacions subjectives que el dentista 
ha fet sobre el pacient. 

A  l a  c l í n ic a  de nt a l  l i  c or re s p on 
regular el procediment per garantir 
l’accés a la història clínica pels paci-
ents. A més a més, el pacient té dret a 
conèixer aquest procediment. 

“El dret d’accés del pacient a la docu-
mentació de la història clínica mai no 
pot ésser en perjudici del dret de ter-
cers a la confidencialitat de les dades 
d’aquests que figuren en l’esmentada 
documentació, ni del dret dels professi-
onals que han intervingut en l’elaboració 
d’aquesta, que poden invocar la reserva 
de llurs observacions, apreciacions o 
anotacions subjectives”, tal i com indica 
l’article 13.2 de la Llei 21/2000. 
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Legislació aplicable a la història clínica

Legislació aplicable  
a la protecció de dades

RUBÉN AZNAR

Advocat. Assessoria jurídica del COEC

empresa especialitzada. En aquest sen-
tit, el titular de la clínica dental serà el 
responsable del fitxer. 

La finalitat d’aquest procés és notifi-
car a l’Agència de Protecció de Dades 
la creació d’un fitxer automatitzat que 
contingui dades de caràcter personal, 
així com la modificació o cancel·lació 
del mateix, sigui en paper, suport infor-
màtic o audiovisual. És a dir, s’haurà 
de comunicar a l’esmentat organisme 
la creació del fitxer, la seva titularitat, 
organització i estructura, sense que 
això impliqui registrar a la mateixa les 
dades dels pacients. 

Quines dades de caràcter personal 
comprenen el fitxer de pacients?
Les dades de caràcter personal pre-
sents en qualsevol fitxer de pacients 
fa n referència a l  nom ,  co gnom s, 
número de DNI, adreça, correu elec-
trònic, antecedents mèdics, factures o 

tractaments que se’ls realitza inclosos 
a la seva història clínica, així com les 
informacions de la seva salut passada, 
present i futura, física o mental, d’acord 
amb l’article 5.1 g) del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupa-
ment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 

El responsable del fitxer de pacients 
haurà de complir amb la Llei Orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Per-
sonal i tenir en compte els principis 
que es van indicar en la revista Som 
CO EC  nú mero 176 ( p .  3 2  a  3 5 ) .  L a 
informació referent al dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, 
així com les infraccions i sancions 
e n c a s  d ’ i ncompl i me nt  ta m b é la 
podreu trobar a la revista Som COEC 
número 176 (p. 32 a 35).
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• Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de la autonomia del paci-
ent i drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica. 

• Llei 21/2000, de 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació con-
cernent la salut i l’autonomia del 
pacient, i la documentació clínica. 

•  L lei  16/2010 ,  de 3  de j u ny,  de 
modificació de la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient, i la docu-
mentació clínica.

• Reglament UE 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les per-
sones físiques pel que respecta al trac-
tament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
ment general de protecció de dades).

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal.

• Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de Desenvolupament de la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de Protec-
ció de Dades de Caràcter Personal. 

• Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament de 
mesures de seguretat dels fitxers 
automatitzats que continguin dades 
de caràcter personal.
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DD e s  d e l  C o l · l e g i  O f i c i a l 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya es té constàn-

cia que la Societat General d’Autors 
i Escriptors (SGAE) està requerint a 
diverses clíniques dentals per a què 
sol·licitin la llicèn cia d’autorització 
per poder difondre fonogrames i abo-
nin els suposats drets de propietat 
intel·lectual. 

En aquest sentit, des del Col·legi Ofi-
cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya entenem que la utilització 
de fonogrames a clíniques dentals 
privades no constitueix una comu-
nicació pública en relació amb el que 

de Justícia de la Unió Europea, que en 
data 15 de març de 2012 va dictar una 
sentència que desgrana perfectament 
el concepte “comunicació al públic”:

El  Tr ibunal de Justícia de la Unió 
Europea, a la seva sentència, va res-
pondre a l’aspecte de si el concepte 
de “comunicació al públic” comprèn 
la difusió gratuïta de fonogrames en 
el consultori privat d’un dentista. En 
aquest sentit, el Tribunal de Justícia 
va determinar que procedeix apre-
ciar la situació d’un usuari concret 
i  la  del  conju nt de les persones a 
les que l’usurari comunica els dife-
rents fonogrames protegits. Per això, 

disposa la Sentència de 15/03/2012 en 
l’assumpte C-135/2010 del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea. 

Després que la Società Consort i le 
Fonografici (SCF) demandés davant 
els tribunals italians a un dentista 
amb la finalitat que es declarés que 
aquest difonia a la seva consulta 
odontològica privada de Torí ,  com 
a música de fons, fonogrames sub-
jectes a protecció i que l’esmentada 
act iv itat estava subjecta a l  paga-
ment d’una remuneració equitativa, 
la Corte d’appello di Torino (Tribunal 
d’apel·lació de Torí, Itàlia), va decidir 
sotmetre aquesta qüestió al Tribunal 

La difusió gratuïta de fonogrames no dóna dret 
a una remuneració als seus productors 

Un dentista que difon de manera gratuïta fonogrames a la seva clínica dental no duu a terme una “comunicació al públic” 
en el sentit del Dret de la Unió Europea i de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 15 de març de 2012.

CORPORATIU · DIFUSIÓ GRATUÏTA DE FONOGRAMES
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s’han de tenir en compte diferents 
criteris complementaris, de natura-
lesa no autònoma i dependents els 
uns dels altres. 

Entre els criteris esmentats figuren 
els següents: 

Primer.-  El paper que desenvolupa 
l’usuari, el qual duu a terme un acte 
de comunicació quan intervé, amb ple 
coneixement de les conseqüències 
del seu comportament, per donar als 
seus clients accés a una emissió de 
difusió que conté una obra protegida. 

Segon.- El “públic” ha d’estar consti-
tuït per un número indeterminat de 
possibles destinataris i integrat per 
un número considerable de persones. 

Tercer.-  E l  TJ U E ha decla rat  que 
també constitueix un criteri pertinent 
el caràcter lucratiu de la “comunica-
ció al públic”. D’aquí, s’extreu que el 
públic al que es destina la comuni-
cació és, per una part, el contemplat 
com a objectiu per l’usuari i d’altra 
banda, receptiu, d’una forma o una 
a ltra ,  a la seva comunicació,  i  no 
“captat” per atzar. 

De la sentència indicada es poden 
extreure les següents conclusions:

Primera.- El Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea va assegurar que un 
odontòleg o metge estomatòleg que 
difon de manera gratuïta fonogrames 
al seu consultori pels seus pacients, 
que en gaudeixen independentment 
de la seva voluntat, no duu a terme 
una “comunicació al públic”  en el 
sentit del Dret de la Unió.

Segona.- Tot i que el dentista inter-
vingui sent coneixedor de la difusió 
dels esmentats fonogrames, els seus 
pacients formen normalment un con-
junt de persones amb una composició 
estable, i per tant constitueixen un 
conjunt de destinataris potencials 
determinats i no persones en general. 

Tercera.- Pel que fa al número de per-
sones per a les que el dentista difon i 
permet sentir el mateix fonograma, el 
número d’aquestes persones és escàs, 
fins i tot insignificant, ja que el cercle 
de persones presents simultàniament 
al seu consultori és, en general, molt 
limitat. Els pacients, tot i que es succe-
eixin, estan presents a la consulta per 
torns, per tant no són destinataris dels 
mateixos fonogrames, especialment en 
el cas dels difosos a través de la ràdio.  

Quarta.- La difusió de fonogrames no 
té caràcter lucratiu . En aquest sentit, 
el pacient d’un dentista es presenta 
a la seva consulta amb l’objectiu de 
que se li practiqui una atenció odon-
tològica. Per tant no hi ha cap mena 
de relació entre l’assistència odonto-
lògica i la difusió de música. 

Cinquena.- Els pacients que accedei-
xen a determinats fonogrames a una 
clínica dental ho fan de manera for-
tuïta i amb independència dels seus 
desitjos, en funció del moment d’arri-
bada al consultori i de la durada de la 
seva espera així com de la naturalesa 
del tractament que se’ls hi practiqui. 
Per aquest motiu, no pot sospitar-se 
que el conjunt de pacients d’un den-
tista sigui receptiu respecte la difusió 
de que es tracti.

Sisena.-  La difusió de fonogrames 
com a música de fons a les cl íni-
ques, en presència de pacients, no 
pot suposar-ne de forma raonable un 
augment, ja que no es poden augmen-
tar els preus dels tractaments que els 
odontòlegs proporcionen i no pot per 
si sola, repercutir de cap manera en 
els ingressos de l’odontòleg. 
 
Per tot el que hem exposat, des del 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya, entenem que 
l’esmentada difusió no confereix als 
productors de fonogrames el dret a 
percebre una remuneració.

RUBÉN AZNAR

Advocat. Assessoria jurídica del COEC

DIFUSIÓ GRATUÏTA DE FONOGRAMES · CORPORATIU
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EN CLAU D’HISTÒRIA · LES PRÒTESIS DENTALS AL SEGLE XVII

Durant el segle XVII, com hem 
pogut repassar en els darrers 
articles, es van produir una 

sèrie d’avenços importants a nivell 
odontològic. En aquest número, però, 
la pròtesi dental pren protagonisme. 
Hem repassat les pròtesis de fusta que 
es realitzaven al Japó, Guy de Chauliac 
o els dissenys d’Ambroise Paré al segle 
XVI malgrat tenir escasses referències 
protètiques. Però, s’ha descobert alguna 
troballa últimament?

Al monestir de San Francesco a Lucca 
(a la Toscana Italiana), s’ha localitzat 
una pròtesi dental dins del mausoleu 
de la família aristòcrata Guinigi. No 
s’ha pogut datar, però es calcula que és 
de principis del segle XVII per les asso-
ciacions dutes a terme en comparació 

Aquesta no és l’única evidència de 
pròtesi del passat. El 1953, la dona 
d’un granger de Vaison la Romaine 
(Provença) va descobrir un petit os 
que, posteriorment, va ser identificat 
pel conservador del Museu d’Història 
Natural d’Avinyó com un pont dental. 
Aquesta pròtesi fixa va ser estudiada 
per experts que van determinar que es 
tractava d’una peça feta en os tallat. 
Reproduïa tres incisius que es fixaven 
a la boca mitjançant dues espigues 
de plata. Tot plegat se cimentava dins 
dels conductes radiculars de cada dent 
perduda (la corona estava fracturada 
o molt deteriorada, per la qual cosa 
es tallaven a nivell cervical). Aquest 
pont, tot i ser més rudimentari, està 
a cavall entre la pròtesi descrita per 
Paré al segle anterior, que lligava les 

amb altres objectes. A més, a mitjan 
del mateix segle es va deixar d’utilitzar 
la sepultura on s’han trobat les restes.

Si ens centrem en la peça, podem 
afirmar que es tracta d’una pròtesi 
confeccionada amb dents d’altres indi-
vidus unides entre sí per una làmina 
daurada (vegeu imatge 1). L’anàlisi del 
metall ha revelat que està compost per 
un 73% d’or, un 15,6% d’argent i un 11,4% 
de coure. La podríem identificar com 
una pròtesi fixa del sector anteroinfe-
rior ja que s’hi identifiquen clarament 
tres incisius i dos canins. Cadascuna 
de les dents està fixada a la làmina 
metàl·lica per l’arrel mitjançant dos 
petits cargols a mesial i distal (imatge 
2), i tot el conjunt a les dents adjacents 
com si es tractés d’un pont Maryland.

Les pròtesis dentals al segle XVII
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ments quirúrgics com la sutura del 
llavi leporí (figura 3), però també la 
cauterització en calent, amb exemples 
de com exodonciar una dent amb uns 
fòrceps o les maniobres que calia uti-
litzar davant d’un trisme.

A mesura que avancen els anys, van 
apareixent nous instruments com el 
polican, però encara haurem d’esperar 
un segle perquè l’odontologia esdevin-
gui una ciència.

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora de SomCOEC

Imatge 1. Fotografies reals del pont trobades a la sepultura de la família Guinigi.

  

Imatge 2. Fotografia 
en micro CT de la 

pròtesi f ixa.

 Fig.3: Descripció de tractaments quirúrgics 
en la cavitat oral i zones adjacents.
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estructures amb fils d’or a les dents 
adjacents, i les pròtesis de Fauchard 
del segle XVIII.

Prové de la mateixa època, un crani 
amb zones desdentades amb una gran 
pèrdua de suport ossi en les peces 
romanents. A la zona anteroinferior, 
malgrat tot, encara s’hi conserven les 
dents naturals pròpies, tot i estar uni-
des entre sí mitjançant una fèrula feta 
amb un fil d’or.

Malgrat que els avenços en el món 
de la pròtesi dental eren evidents, 
la majoria de dentistes continuaven 
practicant principalment exodòncies. 
Autors com  Johannes Scultetus, en la 
seva obra Armamentarium chirurgicum, 
descriviren avenços en els tracta-
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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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Impulsat per la Fundació Galatea 
―lligada Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya i al COEC―, el 

Programa Apol·lònia està dedicat als 
professionals de l’àmbit de l’odontolo-
gia amb trastorns mentals i/o conduc-
tes addictives a l’alcohol i/o a d’altres 
drogues que s’orienta al tractament 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.

La intervenció del COEC assegura 
l’especialització en el tractament dels 
casos, la preservació del codi deontolò-
gic de la professió i la coordinació dels 
recursos assistencials, jurídics, labo-
rals i personals. Com ja hem indicat 
en números anteriors, els col·legiats 
i col·legiades tenen la sort de poder 
recórrer-hi sempre que ho necessitin. 
També és precís i molt recomanable 

ada per adaptar-se als ràpids canvis 
tecnològics i científics, “actualment, 
aquestes professions es real itzen 
en u n entor n socia l  cada vegada 
més exigent i amb menys recursos”. 
Aques ta  sen s ació  p ot  comp or ta r 
casos de burnout  i  el desenvolupa-
ment de trastorns mentals diversos 
relacionats amb la gestió emocional 
i psicològica dels professionals. 

aconsellar-lo a d’altres companys i 
companyes amb problemes o en situ-
acions de risc. 

Com recordava el Dr. Antoni Calvo, 
president de la Fundació Galatea, en 
el número 180 de Som COEC ,  l’exer-
cici  de les professions sa nitàr ies 
és una activitat absorbent. A banda 
d’una necessària formació continu-

El Programa Apol·lònia completa dos anys 
d’atenció a professionals de l’odontologia

2016 2017 TOTAL

Primeres visites 2 2 4

Pacients actius 3 4 4

Visites successives 4 14 18

Visites treball social - 2 2

Sessions Hospital de dia - 5 5

Estades ingrés sala 36 37 73

Sessions de  
psicoteràpia en grup - 22 22

Controls toxicològics - 37 37

Assistència, visites, teràpies i proves

Any Pacients Dones Homes
Diagnòstic
TRASTORN 

MENTAL

Diagnòstic
ENOLISME

Diagnòstic
ALTRES 

DROGUES
Franja edat

2016 3 1 2 2 1 - 51-55 anys = 3

2017 4 1 3 2 1 1
-30 anys = 1

51-55 anys = 3

Pacients, edats i diagnòstics

ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2016/2017 (fins al 10 d’octubre)
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Els volumtatis treballant a l’espai compartit amb Seeds of Humanity (SOH)

La primera clínica dental a Khora 

L’equip de l ’estiu a Khora El trasllat des de la clínica de Khora

2016: El port del Pireu es converteix 
en refugi per més de 7.000 exiliats que 
hi habiten en tendes de campanya. 
Tenen fred i gana i tothom —ciutadans, 
escoles, restaurants, voluntaris de tot 
el món, ONGs, l’ajuntament i també el 
govern— miren d’ajudar al centenar 
de persones que arriben cada dia... en 
barques des de les illes... a peu des d’Ido-
meni on han barrat la frontera amb filat 
metàl·lic...  EL PIREU BULL 

L’única cosa que puc fer com a propie-
tària d’un restaurant del port és prepa-
rar-los menjar: 100 racions al dia durant 
quatre mesos. Mentre no arriba més 
ajuda, les necessitats alimentàries crei-
xen i se m’acut una idea: instal·lar una 
gran zona de preparació de menjar a la 
terrassa. Tot està a punt en només una 
setmana. Una ONG s’ocupa de muntar-lo 
i fer-lo funcionar amb 30 voluntaris d’ar-
reu del món que reparteixen 1.500 raci-
ons cada dia amb aliments provinents 
de donacions d’una altra entitat. S ’hi 
prepara hummus, falàfel, babaganuix...  
PROJECTE D’ALIMENTACIÓ 2016

Tres mesos després, el juliol de 2016, 
el port és EVAQUAT i l’empresa xinesa 
Cosco comença un projecte de remode-
lació al Pireu.

cuina estable i  una infer mer ia ,  tot 
d’acord amb les habilitats i les profes-
sions de la gent que hi habita i que han 
deixat d’exercir als països d’origen que 
han deixat enrere. Hi ha edificis per a 
dones, altres per a infants sense acom-
panyants i un per a nadons acabats de 
néixer i les mares. Tot tira endavant amb 
l’autoorganització dels refugiats que s’ho 
munten per sobreviure amb dignitat.

Avui en dia, aquests emplaçaments han 
aconseguit un gran objectiu: convertir-se 
en un poblet de refugiats fora d’Atenes on 
cultiven verdures i blat de moro, tenen 
cuines pròpies i ous. A poc a poc alguns 
refugiats s’hi traslladen per refer les 
seves vides... és el POBLE DE REFUGIATS 
PER LA LLIBERTAT.

Una entitat que treballava proporcionant 
menjar i dutxes al port decideix llogar un 
edifici a Atenes i crear un centre social.  
S’hi ofereix menjar cuinat, es cedeix roba 
gratuïtament en una botiga, es donen 
classes de llengua, música i informàtica, 
i es pot obtenir informació i assessora-
ment legal en els temes que calgui. Ha 
nascut KHORA.

Com que resulta que soc dentista (abans 
de convertir-me en propietària d’un res-

I els exiliats? S ’escampen en CAMPS 
DE REFUGIATS que es creen als afores 
d’Atenes. Es col·loquen barracons al 
camp d’Scaramangas (4.000 persones), 
a l d’Eleonas, 2 .000 més. A Oinofyta 
( l’únic emplaçament no militaritzat), 
l’edifici d’una fàbrica abandonada es 
converteix en la llar de 600 persones, 
mentre que a Sounion, un antiga zona 
de campaments infantils amb cases de 
fusta acull 400 refugiats. N’hi ha molts 
més, un dormitori militar abandonat 
a E lefsina ,  Ma la kasa ,  Sch isto,  u na 
residència d’ancians a Lavrion...  Als 
camps hi mana l’exèrcit i algunes ONGs 
grans tenen permís per operar-hi. La 
resta de ciutadans no poden accedir-hi 
sense un permís militar especial. Però 
als camps no hi ha prou espai i molts 
assentaments s’estenen fins molt lluny, 
enmig del NO RES.

Molts refugiats s’han de quedar a Ate-
nes. Quants? Més de 4.000. On? En els 
anomenats SQUADS (esquadrons). Són 
edificis ocupats i autoorganitzats, la 
majoria escoles i hotels abandonats, on 
els refugiats se les empesquen per trobar 
un racó on dormir, sovint sense llum ni 
aigua. A poc a poc però constantment, 
els mateixos habitants dels squads es 
van organitzant i aconsegueixen tenir 

Aliments i odontologia
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dant de l’exèrcit valora moltísim la feina 
que hi fem. Treballem amb donacions 
individuals i fem revisions als refugi-
ats. També engeguem programes per a 
infants sense acompanyament a través 
de diferents ONGs i tractaments dentals 
d’urgències que ens fan arribar Metges 
sense Fronteres i Metges del Món. En 
poques paraules, al cap de poc temps, 
totes les organitzacions ens acaben 
enviant pacients.

Cada dimecres ens desplacem al camp 
d’Oinofyta, l’únic no gestionat per l’exèrcit, 
que actualment està clausurat perquè se 
suposava que el govern grec s’havia de fer 
càrrec de tots els assentaments. 

L’estiu de 2016, vam aconseguir una segona 
cadira que van transportar des de Barce-
lona dues persones molt especials amb la 
seva furgoneta! Aquesta cadira actualment 
està cedida als SQUADS tot esperant que 
ben aviat puguin fer realitat la seva pròpia 
clínica al POBLE DE REFUGIATS PER LA 
LLIBERTAT. 

L’octubre de 2017, i durant el transcurs 
d’un mes, Khora decideix fer reformes 
a l’edifici. Hem de trobar la manera de 
no aturar l’atenció de pacients. Solu-
ció? SEEDS OF H U M A N I T Y ( l lavors 
d’humanitat), una ONG palestina molt 
potent que disposa de dues cadires 
per t irar endavant els seus progra-
mes. A més, disposa d’espai per a un 
ginecòleg, un optometrista, un patòleg 

i altres especialistes. Decidim traslla-
dar-hi una tercera cadira i crear una 
clínica odontològica. Tres cadires amb 
DENTISTS4REFUGEES treballant colze 
a colze amb SEEDS OF H U M A NI T Y. 
Són un dels donants més importants 
d’arrels del POBLE DE REFUGIATS PER 
LA LLIBERTAT.

Fins ara, hem explorat 11.000 dents i 
hem aplicat 10.000 tractaments a més 
de 2.000 pacients, 650 dels quals infants 
o menors d’edat. Només amb SEEDS OF 
HUMANITY hem tractat més de 900 
dents i més de 350 pacients en els últims 
dos mesos.

La gran pregunta és: COM CONTINUARÀ 
ARA TOT AIXÒ? Més i més refugiats 
arriben diàriament a les illes de Lesbos 
i Quios i s’hi queden encallats esperant 
que algú prengui decisions... són més de 
14.000 segons les fonts oficials. 

GRÀCIES ALS MÉS DE 100 DENTISTES 
QU E ,  F I NS A R A , H A N T R EBL L AT A 
LES NOSTRES CLÍNIQUES TRACTANT 
TOTHOM QUI HI ACUDIA. Necessitem 
qualsevol dentista a punt per treballar 
i cobrir les nostres necessitats. CONTI-
NUEM LLUITANT!!!  

Dra. Krista Vitsoroglou
Responsable del projecte “Dentists4Refugges” a Grècia

taurant a Grècia havia fet de professora 
assistent a la Universitat de Tubingen a 
Alemanya) decideixo, conjuntament amb 
els fundadors del centre, ampliar-hi els 
serveis i obrir un dispensari odontolò-
gic amb permís oficial al meu nom. El 
novembre de 2016, la consulta està a punt 
amb una cadira i la llicència en regla. 
Hi començo treballant amb un dentista 
sirià que ara és a Irlanda regularitzant 
el títol. Però de seguida ens adonem 
que la nostra feina és del tot insuficient 
malgrat haver visitat, en dos mesos, 350 
pacients dels camps d’Scaramangas i 
Eleonas —160 nens i nenes— i posar en 
marxa 600 tractaments.

2017: el gener arriba una ajuda vital… 
DENTISTS4REFUGEES.

Tots plegats comencem a treballar efi-
cientment i professionalment portant 
a terme odontologia a tots els nivells 
excepte en el camps protèsic i ortodò-
ntic. Posem en marxa programes per a 
infants al camp d’Scaramangas en col-
laboració amb ORGANIZATION EARTH 
en els quals tractem la canalla que no ha 
pogut atendre el servei odontològic de 
la CREU ROJA. Cada dijous, 20 nens. Els 
programes infantils al camp d’Eleonas es 
limiten a derivacions mèdiques oficials. 
Hi fem receptes per obtenir medicaments. 
Cada divendres, 20 nens. 

A Souinion som els únics dentistes amb 
permís per fer vistes, ja que el coman-

Organitzant el material de treball a la clínica de SOH Treballant al camp de refugiats d ’Oinofy ta Un moment de la tasca a la clínica dental de Khora

Els volumtatis treballant a l ’espai compartit amb SOH
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Els programes de preparació 
per a la jubilació (PPJ) cons-
titueixen una eina eficaç per 

adaptar posit ivament i saludable-
ment les persones que estan a punt 
de jubilar-se amb l’objectiu d’ajus-
tar-se a un nou cicle vital . Consti-
t uei xe n u na e i na es se ncia l me nt 
formativa i vivencial, ja que aporten 
c one i xe me nt s  út i l s  p e r  a f ront a r 
aquesta etapa. A més, proporcionen 
nous i diversos aprenentatges, hàbits 
i interessos que permeten una modu-
lació satisfactòria del ritme quotidià 
que es tradueix  en un millor benes-
tar i qualitat de vida.

Un programa de preparació per a la 
jubilació pensat per a dentistes ha 
de considerar les particularitats que 
té una carrera professional inves-

Metodologia
Les accions són en format “conferencia 
participativa” i taller.

A qui va adreçat?
Dentistes de més de 55 anys i les seves parelles.

Inscripcions
Gratuïtes, per rigorós ordre d’inscripció.
Aforament limitat a 100 persones (50 
col·legiats+50 acompanyants).

Durada
5 sessions d’una hora i mitja de durada, 
dijous a la tarda.
Dates: 5, 12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 2018.

Lloc
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95. Barcelona.

tida d’un gran reconeixement i pres-
tigi social, amb una gran implicació 
ta nt  p ersona l  com professiona l  i 
que, en molts casos, s’ha convertit 
en la part essencial de la v ida del 
dentista que es jubila.

Objectius del curs
• Donar elements per reconèixer els 

sent i ments que apa rei xen en la 
vivència d’aquest procés.

• Plantejar la jubilació com una opor-
tunitat a partir de valorar elements 
significatius de la persona dins del 
seu àmbit laboral.

• Aportar coneixements sobre aspectes 
relacionals, econòmics, de salut i de dret.

• Planificar el seguiment del projecte 
vital significatiu.

• Conèixer recursos i oportunitats en l’àm-
bit cultural, del lleure, voluntariat, etc.

El COEC prepara, de cara a la primavera, un programa que serveixi al professional per preparar-se per a un canvi de 
rol vital per al qual la societat no ha previst cap ritus ni procés.

Per què un curs de preparació a la jubilació?

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL · PER QUÈ UN CURS DE PREPARACIÓ A LA JUBILACIÓ?
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PROGRAMA
MÒDUL 1

MÒDUL 2

Presentació del curs
Dr. Germán Pareja, comptador del COEC i coordinador de la Comissió Delegada 
de la Junta de Govern, Salut i Protecció Social.

“LA JUBILACIÓ EN PERSPECTIVA. ELS PROFESSIONALS DE LA MEDICINA 
DAVANT LA JUBILACIÓ”
Xerrada introductòria en la qual es tracta de portar els assistents cap a una 
nova realitat en la qual no només es veuran implicats de forma individual 
sinó també col·lectiva.

Idees força
• Trets diferencials i identitaris relacionats amb la professió de metge. Brains-

torming d’associacions positives i negatives.
• La jubilació com a etapa de la vida llarga, plena d’oportunitats.
• “Reflexionem sobre un món canviant del qual serem testimonis com a jubilats”
• La vivència personal de la jubilació. Importància dels canvis de rol i l’adap-

tació al canvi.
• Intentar planificar i establir els propis “ritus de transit’:
• El “retorn” a una unitat familiar amb més convivència.
• Que és important per fer-ho bé?
• “Tres coses hi ha a la vida: salut, diners i amor”
• La importància del programa de preparació per a la jubilació.

PREPARAR EL FUTUR: PLANIFICACIÓ  ECONÒMICA
Informació pràctica i resolució de dubtes de tipus tècnic que sovint tenen les 
persones properes a la jubilació i no troben l’espai adequat per plantejar-los. 
Aquest debat es realitzarà a partir de les problemàtiques sorgides en l’estudi 
de la Fundació Galatea sobre la jubilació dels dentistes.
Idees força
• La jubilació des de la perspectiva econòmica. Per què s’ha de planificar el futur?
• Com planificar econòmicament la jubilació? Plans de pensions, plans de 

previsió assegurats i altres instruments financers.
• Un cop arriba la jubilació, com puc rescatar el pla de pensions? Quins efectes 

fiscals comporta?

Ponents
Sr. Josep de Martí, llicenciat en Dret. 
Màster en Gerontologia Social. Ha par-
ticipat en cursos de preparació pera la 
jubilació del Col·legi oficial de Metges 
de Barcelona (CoMB) i en vuit cursos 
organitzats per Danone. També ha col-
laborat amb el professor Ricardo Mora-
gas en altres programes de preparació 
per a entitats com Correus.

Dr. Manel Sans, president de la Sec-
ció de Metges Jubilats del CoMB

Data i lloc
5 d’abril de 2018, de 15.30 a 17.00.
Auditori COEC. 

Ponents
Sr. Ricard Montes, Màster en Mercats 
Financers. Director de Med1.
Sr. Guillermo del Hallazgo,  Màster en 
Banca per la Universitat Pompeu Fabra.
Especialista en plans de pensions de 
Med1 del CoMB

Data i lloc
12 d’abril de 2018, de 15.30 a 17.00.
Auditori COEC.

PER QUÈ UN CURS DE PREPARACIÓ A LA JUBILACIÓ? · SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL
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MÒDUL 3

MÒDUL 4

SOBRE HERÈNCIES, DONACIONS I APODERAMENT A CATALUNYA
Conèixer alguns aspectes bàsics sobre el testament i quines repercussions 
fiscals poden tenir les decisions que es prenen resulta fonamental.
Tanmateix, quan una persona pensa en fer testament pot aprofitar per inten-
tar preveure altres situacions que, si no s’han planificat amb temps, poden 
convertir-se en grans problemes.

Idees força
• És molt important, quan una persona es troba en perfectes condicions, poder 

planificar i establir què ha de passar tant amb els seus béns com amb la 
seva persona quan ja no sigui.

• Preveure el futur és respondre tres preguntes:
- Que passarà amb les meves coses quan jo falti? (El testament i les successions).
- Què passa si esdevinc incapaç (autotutela, apoderaments).
- Sobre decisions mèdiques  (declaracions anticipades).

TALLER DE PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE VITAL DE JUBILACIÓ
Acció en forma de taller participatiu en la qual, a partir de la definició de 
les problemàtiques treballades en l’estudi realitzat per part de la Fundació 
Galatea i dels objectius del curs, es pretén que els assistents puguin desen-
volupar un “mapa” de la seva situació actual i de la situació que consideren 
com a desitjada després de la jubilació.

Idees força
• Abans de la jubilació resulta complicat posar-se a planificar.
• Existeix una refractarietat del metge davant la seva pròpia jubilació.
• Resulta fonamental que el metge a punt de jubilar-se defineixi la seva situ-

ació actual, prengui consciència, conegui els recursos i oportunitats al seu 
abast i identifiqui quines són les seves il·lusions, interessos i temors.

• El mecanisme per aconseguir-ho poden ser el desenvolupament d’un “mapa” 
l’establiment d’unes estratègies.

• La importància  d’identificar i elaborar les Debilitats, les Amenaces, les 
Fortaleses  i les Oportunitats (DAFO).

Ponent
Sr. Alejandro Ebrat Picart, advocat. 
President de la Secció de Dret Fiscal 
de l’il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Professor del Màster en 
Dret. Autor de diversos llibres com 
Herencias y sucesiones en Cataluña 
(Deusto, 2010) o Herencias y donaci-
ones en Cataluña. Trucos para pagar 
menos impuestos (Atelier, 2014).

Data i lloc
19 d’abril de 2018, de 15.30 a 17.00.
Auditori COEC.

Ponent
Sr. Quico Manyós de Balanzó, director de 
Continguts de Dignetik SL, filòleg i educa-
dor social habilitat. Consultor en temes 
d’ètica aplicada i bones pràctiques en l’àm-
bit d’atenció a la dependència i envelliment 
saludable. Membre del Consell Nacional de 
la Gent Gran de Catalunya. Assessor d’enti-
tats públiques i privades com, entre d’altres, 
el Govern d’Astúries o l’IMSERSO. Membre 
del Comitè d’Ètica Assistencial d’Ilunion 
Sociosanitarios. Autor de nombrosos arti-
cles en revistes especialitzades del sector 
i de llibres en l’àmbit de la geriatria.

Data i lloc
26 d’abril de 2018, de 15.30 a 17.00 hores
Auditori COEC

PROGRAMA
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MÒDUL 5

CLOENDA I SOPAR

LA PLANIFICACIÓ DE LA NOVA FASE VITAL
Assessorament laboral per al moment en què la persona es jubila. Es definiran 
els diferents tipus de jubilació i els seus riscos, juntament amb el càlcul de 
les pensions. Servirà per tenir una idea més àmplia del concepte de jubilació 
en termes laborals.

Idees força
• Distinció entre relació laboral i relació mercantil.
• Pensió de jubilació i salari mínim interprofessional.
• Pensió de jubilació i contracte de col·laboració.
• Tipus de jubilació i les compatibilitats amb el treball.
• La jubilació activa.

LA PARTICIPACIÓ DELS METGES JUBILATS: L’ASSOCIACIONISME
Sopar i cloenda que serveix tant per finalitzar el curs d’una forma diferent i interessant com per consolidar 
la sensació de grup.

Ponents
Sr. Antoni Calvo, psicòleg. Director del Programa de Protecció Social del CoMB.
Dr. Germán Pareja, comptador del COEC i coordinador de la Comissió Delegada de la Junta de Govern, Salut i Protecció Social .
Dr. Antoni Gómez, president del COEC

Data i lloc
3 de maig de 2018, a les 20.30.
Zona Polivalent del COEC
 

Ponent
Sr. Fernando Valverde, llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
per la UB. Títol de gestor administratiu 
per la Universitat d’Alcalá de Henares. 
Responsable de l’Assessoria Laboral de 
Mediconsulting del CoMB. 

Data i lloc
3 de maig de 2018, de 15.30 a 17.00.
Auditori COEC.
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CONSELLS · NOVA LLEI D’AUTÒNOMS: NOVETATS I CANVIS MÉS RELLEVANTS

El 25 d’octubre passat, es va publicar 
al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, 
sobre reformes urgents del treball 

d’autònom. Una regulació molt esperada 
que, alhora, afecta de manera directa a 
tot el col·lectiu de l’odontoestomatologia. 
La llei introdueix una sèrie de novetats i 
canvis entre els quals destaquen:
1. Novetats en matèria d’incentius
2. Novetats en matèria de cotització
3. Novetats en matèria d’IRPF
4. Novetats generals

D’altra banda, hem de recordar que, més 
enllà d’aquests canvis, es mantenen una 
sèrie d’incentius que ja existien i que no 
s’han modificat.

Novetats en matèria d’incentius
1. Tarifa Plana. Ampliacions i canvis
Fins ara, si un treballador causava alta 
inicial en el RETA, tenia dret a que se li 
apliqués la tarifa plana de 50€ de quota en 
la cotització mínima per contingències 
comunes o una reducció del 80% de la 
quota en les cotitzacions de base superior. 
La novetat és que s’han introduït millores 
en les quanties i els requisits exigibles que, 
fins ara, donaven dret a beneficiar-se’n. 
Aquests canvis s’aplicaran a partir de l’1 
de gener del 2018 i impliquen:
• Que l’autònom causi alta inicial o que no 

hagi estat donat d’alta els dos anys ante-
riors. Si l’autònom ja havia estat donat 
d’alta anteriorment i havia gaudit de les 
bonificacions, haurà de transcórrer un 
període mínim de tres anys de baixa per 
tornar a beneficiar-se’n.

•  L’a mpl iació del  per íode d ’apl icació 
d’aquesta tarifa plana de 50 € de 6 a 
12 mesos.

• A partir del tretzè mes, amb independèn-
cia de la base de cotització escollida, 
es podran aplicar reduccions del 50% 
durant els sis mesos següents i del 30% 
durant els sis mesos posteriors. Per tant, 
hi haurà reduccions durant els primers 
24 mesos. A més, si en el moment de 
donar-se d’alta es tenen 30 anys (o 35 
anys en el cas de les dones) s’aplicarà 
la reducció del 30% durant 12 mesos 
addicionals. Les reduccions, en aquests 
casos, tindran una durada de 36 mesos.

• No es podrà aplicar aquesta bonificació a 
un familiar que hagi estat contractat per 
l’autònom durant els 24 mesos anteriors 
mitjançant un contracte indefinit, o en 
els últims 6 mesos a partir d’un con-
tracte temporal. 

• Tampoc es podrà aplicar si el treballa-
dor ha finalitzat una relació laboral 
de caràcter indefinit amb una altra 
empresa durant els 3 mesos anteriors, a 
excepció que hagi estat per un acomia-
dament improcedent o col·lectiu.

• El familiar contractat haurà d’estar ins-
crit com a demandant d’ocupació.

De totes maneres, encara hi ha molta 
confusió amb aquesta novetat i la posada 
en pràctica. En el moment de la redacció 
d’aquest article, encara no hi ha constàn-
cia de la derogació de la llei anterior que 
contradeia, precisament, aquesta novetat.

3. Familiars col·laboradors. S’inclou la 
parella de fet
Fins ara, el cònjuge i els familiars de tre-
balladors autònoms fins a segon grau que 
s’incorporessin al RETA per col·laborar 
en una activitat familiar, tenien dret a 
una bonificació sempre que no haguessin 
estats donats d’alta en els últims 5 anys. 
La bonificació era del 50% de la cotització 
corresponent a la base mínima durant 
els primers 18 mesos i del 25% durant els 

2. Incentius per contractació de familiars
A partir del 27 d’octubre, aquells treballa-
dors autònoms que contractin familiars 
tindran dret a una bonificació del 100% 
de la quota empresarial per contingències 
comunes durant un període de 12 mesos. 
La contractació haurà de ser indefinida 
i com a treballador per compte aliè del 
cònjuge, ascendents, descendents i altres 
parents per consanguinitat o afinitat fins 
a segon grau. Això sí, s’haurà de demos-
trar que el familiar contractat treballa per 
compte aliè i que, per tant, compleix els 
requisits d’amenitat, dependència, etc. A 
més, s’hauran de complir els següents 
requisits:
• L’autònom no podrà haver extingit con-

tractes de treball (per causes objectives 
o disciplinàries) durant els 12 mesos 
anteriors que hagin estat declarats 
judicialment improcedents. Tampoc pot 
haver efectuat acomiadaments col·lec-
tius declarats no ajustats al dret. 

• Haurà de mantenir aquest contracte 
durant almenys 6 mesos, amb l’excep-
ció d’alguns supòsits concrets com ara 
la dimissió, mort, invalidesa i alguns 
altres.

• L’autònom haurà d’estar al corrent de 
pagament de les obligacions amb l’Agèn-
cia Tributària i la Seguretat Social en el 
moment de la contractació.

Nova llei d’autònoms: 
novetats i canvis més rellevants



65181 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

NOVA LLEI D’AUTÒNOMS: NOVETATS I CANVIS MÉS RELLEVANTS · CONSELLS

acolliment o tutela, tornin a realitzar una 
activitat per compte propi dins dels dos 
anys següents a la data de cessament. 

Aquesta tarifa plana consisteix a apli-
car-se una quota de 50 € mensuals durant 
els dotze mesos següents a la data de 
reincorporació al trebal l ,  sempre que 
s’opti per cotitzar per la base mínima. 
Si es cotitza per una base superior, la 
bonificació aplicable serà del 80%, també 
durant els dotze mesos següents a la data 
de reincorporació. 

5. Incentius per tenir familiars a càrrec
Si un autònom té a càrrec un menor de 
12 anys (la novetat és que fins ara l’edat 
era de 7) o un familiar fins a segon grau 
amb situació de dependència o amb una 
discapacitat, té dret a percebre una boni-
ficació del 100% de les quotes del RETA 
durant dotze mesos si no té treballadors 
i contracta un treballador per compte aliè. 

El fet important és que l’autònom tin-
gui un familiar a càrrec i contracti un 
empleat. No cal que deixi de treballar ni 
que acrediti que realment tingui cura del 
familiar. Això sí, ha de complir amb els 
següents requisits:
• Ha de romandre donat d’alta al RETA 

durant els dotze mesos que s’apliqui 
la bonificació i durant els sis mesos 
posteriors

• El treballador ha d’estar contractat durant 
tot el període de gaudi que, com a mínim, 
serà de tres mesos. El contracte podrà 
ser a temps complet o parcial i de, com 
a mínim, el 50%. 

• No ha d’haver tingut empleats en la data 
de bonificació i durant els dotze mesos 
anteriors. En queda exempta la signa-
tura d’un contracte d’interinitat per 
substituir-lo/a per motius relacionats 
amb la maternitat.

6. Autònoms amb discapacitat
Si una persona amb grau de discapacitat 
igual o superior al 33%, una víctima de 
violència de gènere o una víctima del ter-
rorisme causa alta inicial al RETA (o no ha 
estat donada d’alta en els últims dos anys) 
se l’hi podran aplicar els incentius següents:

• Si cotitza per la base mínima, tindrà una 
quota fixa per contingències comuns de 
50 € al mes durant el primer any. Si opta 
per una base superior, la reducció serà 
del 80%.

• Durant els següents quatre anys, tindrà 
dret a una reducció del 50 % mensual.

Cal comentar que aquesta bonificació 
ja existia. La novetat ha estat reduir el 
termini de cinc a dos anys el període en 
què l’autònom no hagi estat donat d’alta 
al RETA en els últims anys. La resta de 
supòsits són els mateixos. 

7. Devolucions per pluriactivitat: d’ofici
Quan un treballador cotitza de manera 
simultània al Règim General i al RETA i 
ingressa una quantitat superior a 12.739,09 
euros anuals (any 2017) té dret a sol·licitar 
la devolució del 50% de l’excés, amb el límit 
del 50% de les quotes ingressades al RETA 
per contingències comuns. 

Fins ara, aquesta devolució s’havia de sol-
licitar abans del 30 d’abril de l’any següent. 
A partir d’ara, serà la Tresoreria General 
de la Seguretat Social qui abonarà d’ofici 
aquestes quantitats. Ho farà abans de l’1 de 
maig de l’exercici següent sempre que no 
concorrin especialitats o dificultats en la 
cotització que impedeixin efectuar-la en 
aquest termini, motiu pel qual es realitzarà 
més tard.

Aquesta novetat aportarà més tranquil-
litat, ja que, fins ara, molts treballadors 
perdien l’incentiu en no arribar a temps 
a sol·licitar-lo.   

Novetats en matèria de cotització
1. Cotització per dies
A partir de l’1 de gener del 2018, un treba-
llador es podrà donar d’alta i de baixa fins 
a tres vegades l’any. Aquestes altes i baixes 
tindran efectes des del dia mateix d’alta o 
baixa de l’activitat. Fins ara, tenien efectes 
el primer dia natural del mes. A partir de 
la quarta alta o baixa anual, els efectes 
seguiran sent al primer dia natural del mes. 

Això implicarà un estalvi real en cotitza-
cions per a l’autònom.

sis mesos següents. Des del 27 d’octubre 
passat, també es podrà aplicar aquesta 
bonificació a la parella de fet que col·labori 
amb l’autònom. 

És important matisar que es considerarà 
parella de fet aquella que hagi estat cons-
tituïda per aquells qui no estant incapaci-
tats per contraure matrimoni, no tinguin 
vincle matrimonial amb cap altra persona 
i acreditin, mitjançant un certificat d’em-
padronament, una convivència estable i 
satisfactòria ininterrompuda no inferior 
a cinc anys. L’acreditació es farà mitjan-
çant la certificació d’inscripció en algun 
registre de la comunitat autònoma o ajun-
tament, o a partir d’un document públic en 
el qual consti la constitució de la parella.

4. Incentius per maternitat o paternitat
Altres novetats que van entrar en vigor 
són les bonificacions durant el període de 
maternitat o paternitat. 
1) Durant el període de maternitat, pater-

nitat, adopció, guarda amb finalitats 
d’adopció, acolliment, risc durant l’em-
baràs o risc durant la lactància natural, 
sempre que aquest període tingui una 
durada de, com a mínim, un mes, els 
autònoms podran aplicar rebre una boni-
ficació del 100% de les quotes del RETA. 
Aquesta bonificació es calcula aplicant 
la base mitjana dels últims dotze mesos 
de cotització obligatòria que correspon-
gui en funció de l’activitat.

2) Aquest incentiu és compatible amb 
l’existent bonificació per als contractes 
d’interinitat de persones aturades que 
substitueixin treballadors autònoms en 
els supòsits de risc durant l’embaràs o 
la lactància natural, períodes de descans 
per maternitat, adopció i acolliment o 
suspensió per paternitat. Aquest boni-
ficació, recordem-ho, és del 100% en 
les quotes empresarials de la Seguretat 
Social, incloses les d’accidents de treball.

D’altra banda, també ha entrat en vigor un 
incentiu per al període de reincorporació 
després de la maternitat. Aquest incentiu 
afecta les treballadores autònomes que, 
havent cessat l’activitat per maternitat, 
adopció, guarda amb finalitats d’adopció, 
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2. Base mínima per determinats autònoms
La base mínima de determinats treballa-
dors autònoms, com és el cas dels societa-
ris (aquells que tenen un control efectiu de 
la societat i hi treballen) i els que són per-
sona física que desenvolupa una activitat 
pel seu compte i en l’any anterior van tenir 
contractats de manera simultània deu o 
més treballadors, és lleugerament superior 
a la base mínima de la resta. És de 1.152,90 
€, fet que implica una quota d’autònoms 
mínima també superior.  

La novetat és que aquesta base mínima 
quedarà determinarà cada any a la Llei 
dels Pressupostos Generals de l’Estat.

3. Augmenten els terminis per canviar 
de base
Els terminis per canviar la base de cotitza-
ció augmenten a partir de l’1 de gener. Es 
podrà realitzar fins a quatre vegades l’any 
dins d’uns períodes concrets. Aquesta nove-
tat aporta més flexibilitat a l’autònom que, 
fins ara, estava limitat a dos terminis l’any. 

4. Reducció dels recàrrecs
Si un autònom (o empresa) no ingressa les 
cotitzacions dins del termini, automàti-
cament es genera un recàrrec del 20% a 
favor de la Seguretat Social. A partir de 
l’1 de gener, aquest recàrrec es redueix al 
10% si l’ingrés s’efectua durant el primer 
mes natural. Si es fa a partir del segon mes 
natural, el recàrrec es manté al 20%.

Novetats en matèria d’IRPF
Entre les novetats que afecten l’IRPF, ens 
troben amb:
1) Despeses deduïbles per treballar des de casa.
A partir del 2018, quan el contribuent 
afecti parcialment el seu habitatge habi-
tual al desenvolupament de l’activitat eco-
nòmica, les despeses de subministraments 
(tals com aigua, gas, electricitat, telefonia 
i internet) resultaran deduïbles en el per-
centatge resultant d’aplicar el 30% a la 
proporció existent entre els metres qua-
drats de l’habitatge destinats a l’activitat 
respecte a la superfície total, tret que es 
provi un percentatge superior o inferior.

La deducció de les despeses està con-
d ic ion ad a ,  a  mé s ,  a l  fet  q ue  q ue d i n 
convenientment just if icades mitjan-
ça nt or igina l  de fact u ra o docu ment 
equivalent, imputats temporalment a 
l’exercici que correspongui i comptabi-
litzats o registrats en els llibres/registre 
que, amb caràcter obligatori, han de por-
tar els contribuents que desenvolupin 
activitats econòmiques i determinin el 
rendiment net a l’estimació directa en 
qualsevol modalitat.

Novetats generals
En aquest apartat, cal destacar que l’ac-
tivitat de l’autònom passa a ser compa-
tible amb el cobrament del 100% de la 
pensió de jubilació sempre que acrediti 
tenir contractat almenys un treballador. 
Fins ara, només es podia cobrar el 50% 
de la pensió. Paral·lelament, també es 
passa a reconèixer l’accident in itinere de 
l’autònom que, fins ara, no es reconeixia. 
Aquest accident és el que pot passar a 
l ’anar o tor nar del l loc on es real itza 
l ’act iv itat  econòm ica o professiona l 
sempre que s’estigui cotitzant per con-
tingències professionals (accidents de 
treball) i es tingui donat d’alta un domi-
cili d’activitat a efectes fiscals diferent 
del particular.

Aquest article aborda les principals nove-
tats de la llei d’autònoms. En qualsevol cas, 
us recomanem contactar amb la gestoria 
per quantificar i enquadrar aquests canvis 
en cada cas en particular. 

Exemple:
L’habitatge habitual d’un contribuent té 
100 m². El contribuent afecta l’activitat 
econòmica que desenvolupa en 40 m². Les 
despeses anuals per subministraments 
ascendeixen a 5.000 euros.

Proporció de l’habitatge habitual afecte: 
40 m² / 100 m² = 40%

Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%

Despeses deduïbles: 5.000 € x 12% = 600 €

Cal recordar que l’afectació parcial de 
l’habitatge al desenvolupament de l’ac-
tivitat econòmica s’ha de comunicar a 
Hisenda a través de la presentació del 
model 036 / 037.

2) Dietes deduïbles durant l’exercici de 
l’activitat en supòsits molt concrets.
També tindran la consideració de despesa 
deduïble, les despeses de manutenció en 
les quals incorri el contribuent mateix en 
el desenvolupament de l’activitat sempre 
que es produeixin en establiments de res-
tauració i hostaleria i s’abonin utilitzant 
qualsevol mitjà electrònic de pagament 
(transferència bancària o targeta de crè-
dit), amb els límits quantitatius que esta-
bleix l’article 9 del Reglament de l’IRPF i 
que es concreten, amb caràcter general, 
en 26,67 € diaris si la despesa es produeix 
a Espanya o 48,08 si és a l’estranger. Unes 
quantitats que, al seu torn, es dupliquen 
si com a conseqüència del desplaçament 
també es pernocta.

És important no oblidar el requisit que les 
despeses en dietes es realitzin en el desen-
volupament de l’activitat econòmica de 
manera que deduir-les estarà condicionat 
al principi de correlació amb els ingres-
sos. Això inclou que cal acreditar que les 
despeses s’han ocasionat en l’exercici de 
l’activitat i que són necessàries per a l’ob-
tenció dels ingressos. Quan no existeixi 
aquesta vinculació a l’activitat o bé aquesta 
necessitat, l’Agència Tributària podrà con-
siderar-les despeses no deduïbles.

 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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Els treballadors autònoms s’enfron-
ten a una realitat difícil davant de 
les baixes laborals ja que les pres-

tacions de la Seguretat Social mai s’ar-
riben a equiparar al 100% dels ingressos 
que percebem estant en actiu. En aquest 
article, ens centrarem en l’odontòleg o 
estomatòleg que treballa per compte 
propi i cotitza al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms de la Seguretat 
Social (RETA). Aquest règim garanteix, 
en cas de baixa laboral, unes prestacions 
en funció de dos paràmetres: la base de 
cotització i el motiu de la baixa.

Hi ha diferents tipus de prestacions de 
la Seguretat Social en cas de baixa: les 
contingències comunes, per malalties 
comunes i accidents no laborals; i les 
contingències professionals, que es 
refereixen a les malalties professionals 
i els accidents de treball. Així, si el 
motiu de la baixa és derivat de contin-
gències comunes, la prestació tindrà el 
caràcter d’obligatòria i es començarà a 
percebre com indiquem a continuació:
• Del 4t al 20è dia de baixa (ambdós 

inclosos), es percebrà el 60% de l’im-
port de la base reguladora.

• Del 21è dia de baixa fins a l’alta o 
esgotament del període de la incapa-
citat, es percebrà el 75% de l’import de 
la base reguladora.

En canvi, si la causa de la incapaci-
tat temporal deriva d’un accident de 
treball o d’una malaltia professional, 
la prestació econòmica té caràcter 
voluntària. Per tant, cal que es pagui un 
complement a la quota perquè aquestes 
contingències professionals quedin 
cobertes. En aquest cas, els professi-
onals autònoms reben una prestació 
del 75% de la base reguladora des de 
l’endemà mateix de la baixa.

En definitiva, analitzant la situació 
de les prestacions que pot perce-
bre el dentista autònom, s’eviden-
cia u na descober t u ra que genera 
intranquil·litat i inseguretat davant 
d’una baixa laboral curta o prolon-
gada en el temps, ja que la reducció 
dels ingressos amb què afrontar el 
nivell de despeses fixes (de lloguer i 
manteniment de la consulta, salaris 
d’empleats, hipoteca de la llar, possi-
bles préstecs, despeses relacionades 
amb els fills...) provoca un desequi-
libri econòmic.

P e r  a q u e s t  m o t i u ,  s ’ a c o n s e l l a 
i n c r e m e n t a r  l e s  c o b e r t u r e s  d e 
l a  S e g u r e t at  S o c i a l  a m p l i a nt  l a 
base de cot ització,  a ix í com com-
plementa r-les  a m b a lgu na de les 
assegurances que hi ha a l mercat 
d i s s e ny ade s  e s p e ci a l me nt  p e r  a 
aquesta f inalitat.  L’objectiu és que 
l’autònom pugui mantenir el nivell 
d’ingressos desitjat.

Citem un exemple a continuació:

Exemple pràctic:
Una odontòloga de 42 anys, cotitzant 
com a treballadora autònoma amb 
base mínima, sol·licita disposar d’una 
cobertura de 100 € diaris (3.000 € / 
mes) per poder garantir els ingressos.

D’aquesta forma, en cas que l’odontò-
loga tingui una malaltia o un accident 
coberts per la pòlissa, l’assegurança 
l’indemnitzarà pels dies que estigui 
de baixa i, així, podrà fer front a les 
despeses fixes tot i no poder treballar.

Per un import de 67 €/mes (impostos 
i recàrrecs inclosos), podrà disposar 
d’aquesta tranquil·litat davant d’una 
possible baixa laboral.

I en cas de malaltia o accident cau-
sant de baixa cobrarà, des del pri-
mer dia i fins a un màxim de 365, la 
quantitat diària contractada.

Com pot un dentista afrontar  
econòmicament una baixa laboral?
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CONSELLS · COM POT UN DENTISTA AFRONTAR ECONÒMICAMENT UNA BAIXA LABORAL?

COECbaixa: la millor cobertura 
i el millor servei
Des de Medicorasse Corredoria d’As-
segurances,  entitat que manté un 
acord de col·laboració amb el Col·legi, 
us oferim COECbaixa, una assegu-
rança dissenyada especialment per 
a odontòlegs i estomatòlegs per donar 
resposta al problema que esmentà-
vem anteriorment.

COECbaixa proporciona tranquil·litat 
i estabilitat econòmica si s’ha d’inter-
rompre l’activitat laboral o professio-
nal a causa d’una malaltia o accident 
ocorregut tant en el desenvolupament 
de la professió com en la vida pri-
vada. L’objectiu és compensar, en tot 
moment, la disminució d’ingressos o 
l’increment de despeses derivades de 
no poder treballar.

Avantatges de la pòlissa especial per a odontòlegs i estomatòlegs:
Possibilitat de cobrar fins a 400 € per cada dia de baixa
Possibilitat de cobrar des del primer dia de baixa i fins a un màxim de 18 mesos.
Sense reconeixement mèdic previ. Tan sols cal presentar una declaració de salut.
Cobertura per contagi accidental del VIH en l’àmbit professional

A Medicorasse Corredoria d’Assegu-
rances, us podem fer, sense compro-
mís, una anàlisi de la vostra situació 
actual i de les necessitats que pugueu 
tenir en matèria d’assegurances.

Com a especialistes en el sector sanitari 
amb més de 25 anys d’experiència, posem 
a la vostra disposició assessors personals 
experts que faran una avaluació gratuïta 
de les vostres necessitats asseguradores. 
Mitjançant un estudi individualitzat, 
identificarem els riscos als quals podeu 
estar sotmesos i us podrem oferir un pla 
òptim de protecció integral.

Podeu sol·licitar informació sense compro-
mís trucant al 900 10 49 69 o a través d’un 
correu electrònic a medicorasse@med.es. 
Un assessor especialitzat es posarà en 
contacte amb vosaltres.

El COEC actua com a col·laborador extern de 

Medicorasse 
Corredoria d’Assegurances 

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

Pòlissa de responsabilitat  
civil i capacitat financera 

d’acord amb la llei 26/2006,  
de 17 de juliol.
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CONSELLS · FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM: CAP A UN CANVI DE MODEL ENERGÈTIC

Fotovoltaica d’autoconsum: 
cap a un canvi de model energètic

L’augment constant dels preus 
de l’energia, que es van situar 
per sobre del 12% l’any passat, 

explica el creixent interès dels usuaris 
per alternatives d’autoconsum com les 
alimentades per biomassa o energia 
eòlica, per citar les més populars.

En el cas de l’autoconsum amb energia 
fotovoltaica, no sempre s’ha donat la 
informació de la manera més acurada 
i això ha generat cert clima de confu-
sió. Cal dir-ho ben clar: la instal·lació 
de plaques solars i l’emmagatzematge 
d’energia per a l’autoconsum és una 
opció totalment legal i rendible al 
nostre país. Es tracta d’una manera 
efectiva d’estalviar fins a un 40% dels 
costos amb una energia que mai no 
pujarà de preu.

En què consisteix?
Ara per ara, l’alternativa més viable és 
el sistema commutat amb la xarxa en 
el qual les plaques instal·lades gene-
ren l’energia que es va consumint al 
moment. Alhora, la que no utilitzem 
s ’acumula en bater ies per aprof i-
tar-la més endavant. El local també 
està connectat a la xarxa general, de 
manera que es garanteix el submi-
nistrament a tota hora. En aquesta 
modalitat, els excedents d’energia 
generats a la instal·lació no es venen 
a la comercialitzadora, sinó que s’em-
magatzemen per autoconsumir-los. 

El primer pas per saber si la fotovol-
taica ens resulta una alternativa ren-
dible és conèixer el mapa de consum 
de la consulta. Així, podrem determi-
nar el tipus d’instal·lació que millor 
s’adequa a les nostres necessitats 
energètiques i permetre que funcioni 
a màxim rendiment. 

Per altra banda, s’han anul·lat algu-
nes de les pr incipals restr iccions 
regulades pel RD 900/125, obrint la 
porta a l ’autoconsum, tant indivi-
dual com compartit en comunitats 
de veïns, per exemple. 

El nostre granet de sorra
L’autoconsum i les energies renova-
bles són instruments fonamentals 
per contribuir a un entorn energètic 
més equilibrat per al medi i per a la 
societat. El model energètic actual, 
on hi predominen les grans empre-
ses i oligopolis, fa que necessitem 
importar més d’un 70% de l’energia 
que consumim. L’augment d’emissi-
ons de CO2 en un 1,6% el 2016, mentre 
que a la Unió Europea es van reduir 
un 0,4%, i el creixement de la pobresa 
energètica se sumen als arguments 
a favor del canvi progressiu cap a un 
model més sostenible.

L’autoconsum és l’evolució natural de 
la gestió de l’eficiència energètica. Així, 
un cop s’han optimitzat els equips, la 
instal·lació i els hàbits de consum per 
reduir el consum, encara podem obtenir 
més estalvi econòmic generant nosaltres 
mateixos part de l’energia que consumim. 

Quan hem assolit un alt nivell d’efici-
ència energètica i hem implantat el sis-
tema d’autoconsum podem aconseguir 
amortitzar la inversió de tot el conjunt 
en un termini moderat de temps al llarg 
de la vida de la instal·lació. 

El panorama actual
La maduresa tecnològica dels sis-
temes fotovoltaics actuals permet 
generar, emmagatzemar i gestionar 
l’energia en instal·lacions petites i 
amb una fiabilitat de funcionament i 
costos comparables al subministra-
ment elèctric tradicional. 



Condicions especials pels col·legiats del COEC:
Informe de la situació del contracte energètic 
del consultori i valoració d’eficiència energètica 
respecte a empreses similars de la zona: Gratuït 
fins a finals d’any.

enginyeria energètica

Vols saber quant pots estalviar-te
en la pròxima factura?

TENIM UN PLA PER REBAIXAR LA
FACTURA ELECTRICA
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Requisits: 
Envieu-nos una factura elèctrica completa o 
contacteu amb nosaltres     

asesor@justaenergia.com       934 989 921
671 610 813 - 628 462 431
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AGENDA · GENER-FEBRER-MARÇ

AGENDA

74

DR. ENRIC POU

DARK SMILES ·

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

3 de febrer
Curs “Prototips estètics i funcionals”
a càrrec del Dr. Roberto Padrós i Ferran Puigrefagut

9 de febrer
Festivitat Santa Apol·lònia

16 de febrer
Curs de “Reanimació Pulmonar Bàsica” 
a càrrec del Dr. Stevens Salva Sutherland

23 i 24 de febrer
Curs “Tractament del ronc i les apnees del son amb  
dispositius d’avançament mandibular. Estat Actual”
a càrrec del Dr. Lluís Nogués

16 de març
Curs d’Urgències Mèdiques a la Clínica Dental”
coordinat pel Dr. Stevens Salva Sutherland

13 d’abril
Seminari “La cura de la salut del professional – Burnout”
a càrrec de les Dres. Cristina Abadia, Maria Pau González i Montserrat Plana 

14 d’abril
Curs de “Reanimació Pulmonar Bàsica” 
a càrrec del Dr. Stevens Salva Sutherland





Proclinic Expert MTA (Agregado de Trióxido Mineral)

Cemento endodóntico reparador biocompatible compuesto de óxidos minerales en forma 
de partículas hidrofílicas, de color blanco, bioactivo, radiopaco y poco soluble.
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Proclinic Bulk Fill

Proclinic
www.proclinic-products.com

Description 
Proclinic Bulk Fill is a light cured, radiopaque composite 
that adopts a systematic and scientifi c approach to shade 
arrangement. Proclinic Bulk Fill composite can be cured to a 
maximum of 4 mm in 20 seconds with an LED curing light or 
40 seconds with a halogen light. Proclinic Bulk Fill composite 
is available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
Proclinic Bulk Fill was evaluated by nine editors in 345 uses. 
Th is composite system earned a 91% clinical rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Bulk Fill are labeled 
completely with name and expiration date. Unit-dose capsules 
are boxed in clear plastic containers that are easy to store. 

Handling
Proclinic Bulk Fill nano-hybrid composite handles extremely 
well. Th e viscosity has suffi  cient body for packing without 
being too stiff . Sculpting anatomy can be done with no sticking 
of the instrument to the composite.

Esthetics
Proclinic Bulk Fill shades blend well with the tooth, and they 
all polish well. Proclinic Bulk Fill is fairly translucent but was 
reported to be acceptable for most posterior applications.

Consultants’ Comments

“Th e handling properties of Proclinic Bulk Fill are very good.”

“Proclinic Bulk Fill has a 4 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fi ll composie blends very nicely with moderately sized fi llings.”

Percentage of Consultants Who Would:
Compared to Competitive Products 

from Manufacturer’s Brands:Key Features:
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maximum of 4 mm in 20 seconds with an LED curing light or 
40 seconds with a halogen light. Proclinic Bulk Fill composite 
is available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
Proclinic Bulk Fill was evaluated by nine editors in 345 uses. 
Th is composite system earned a 91% clinical rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Bulk Fill are labeled 
completely with name and expiration date. Unit-dose capsules 
are boxed in clear plastic containers that are easy to store. 

Handling
Proclinic Bulk Fill nano-hybrid composite handles extremely 
well. Th e viscosity has suffi  cient body for packing without 
being too stiff . Sculpting anatomy can be done with no sticking 
of the instrument to the composite.

Esthetics
Proclinic Bulk Fill shades blend well with the tooth, and they 
all polish well. Proclinic Bulk Fill is fairly translucent but was 
reported to be acceptable for most posterior applications.

Consultants’ Comments

“Th e handling properties of Proclinic Bulk Fill are very good.”

“Proclinic Bulk Fill has a 4 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fi ll composie blends very nicely with moderately sized fi llings.”

Percentage of Consultants Who Would:
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from Manufacturer’s Brands:Key Features:

“Ideal para pulpotomías”

“Excelentes resultados en perforaciones”

“Visualmente identifi cable en radiografías”

Comentarios de los Consultores del 
Instituto “The Dental Advisor”

C O M P O S I C I Ó N

Silicato tricálcico / Silicato dicálcico / Aluminato tricálcico / Libre de cal / Óxido de bismuto
Ref 78551 Caja de 1gr de polvo + 3ml agua desti lada

Testado en 
aplicaciones 

clínicas

201 
de satisfacción

91 %
de los consultores lo consideraron 

85%

que otras marcas 
TAN BUENO O MEJOR

Proclinic Expert

MTA
Proclinic Expert

MTA

LA EXPERIENCIA

TIEMPO DE
FRAGUADO

INICIAL

15’10’
FINAL


