
PROTECCIÓ DE DADES 
 
Segons el que disposa la LO 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el seu 
Reglament de desenvolupament, l’informem que les dades facilitades, inclusiu les dades o imatges dels 
documents que hi adjunti, passaran a formar part del fitxer “reclamacions” titularitat del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. 
 
La finalitat dels mateixos es donar resposta a les reclamacions que es plategin pels usuaris de serveis dentals. 
L’usuari accepta donar trasllat de la reclamació i els seus documents adjunts a aquelles persones que puguin 
estar implicades.  
 
L’usuari autoritza la remissió de la informació per mitjà de correu electrònic i missatges SMS.  
 
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran exercitar-se per escrit, amb prova fefaent de la 
identitat del peticionari, a l’adreça: COEC. Travessera de Gràcies, 93 -95. 08006-BARCELONA. 
 
Donat que el correu electrònic col·legial o fax o telèfon s’ha verificat tendent a usos irregular s per efectuar 
queixes, consultes, denúncies i reclamacions pels usuaris i consumidors, així com que no es donen els 
extrems del contingut a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics; 
per un major seguretat i amb l’objecte de ser escrupolós amb la normativa d’aplicació només s’acceptaran 
escrits de caràcter privat, devent resposta aquelles als que els sigui aplicable una actuació subjecta a Dret 
Administratiu.  
 
 
 

RECLAMACIONS I QUEIXES 

 

No s’aten presencialment ni per telèfon  

Vull presentar una  reclamació/queixa 

• Per correu ordinari a la mateixa adreça 

• Per Internet. Per mitjà d'aquest formulari 

• Per correu electrònic: fsuarez@coec.net Amb l’imprès emplenat i signat  (imprès)  

 

Guia per presentar una reclamació/queixa per escrit 

L'escrit de la queixa ha de ser senzill, directe i concís. Utilitzant l’imprès, sense afegir fulls (que es tindrien 

per no presentats)  

(IMPRES) 

(*) veure el final del doc.  



Casos concrets en què pot intervenir el COEC 

1. Tracte indegut als pacients 

2. Possibles infraccions Deontològiques o Estatutàries 

3. Possible mala praxi professional. (per via de l’assegurança de responsabilitat Civil del col·legiat)  

 

El Col·legi no pot actuar en el següents casos 

1. Es tracta de qüestions privades, que no impliquen cap Administració pública. Per exemple en les 
relacions econòmic-contractuals amb Entitats Mercantils. (aqui linkar Consum??) 

2. La qüestió ja ha estat jutjada o resta pendent d’una resolució judicial.  

3. La queixa és anònima.  

4. La queixa denota mala fe, no té prou fonament, o conté insults o amenaces. 

5. Quan ja fa més d’un any que han passat els fets sense haver presentat cap reclamació.  

6. Quan la queixa és il·legible i/o no conté la documentació mínima exigible. 

 

On pots presentar una queixa/reclamació/denúncia quan el COEC no pot intervenir? 

 A l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del teu municipi, per correu o personalment.   

 A l’Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de la teva comarca si no hi ha OMIC al teu municipi, per correu o 

personalment.   

 A les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no tens accés a cap OMIC ni OCIC:  

 Per correu postal o personalment. Informa't de les adreces i dels horaris de les diferents seus territorials i si cal 

demanar cita prèvia.  

 Bé a través d'aquest web emplenant aquest FORMULARI. En l’escrit de queixa, reclamació o denúncia cal que hi 

incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte,etc.) i les de l’empresa, que hi exposis els fets, concretis clarament 
la teva petició i que hi adjuntis tota la documentació de què disposes (justificant acreditatiu de la reclamació presentada 
davant l’empresa, factura, tiquet, publicitat, pressupost...). 

 

http://sic.gencat.cat/sicweb/AppJava/formulariReclamaWeb.do 

http://www.apd.cat/es/contingut.php?cont_id=242&cat_id=192  



Drets i deures del pacient 

El desconeixement de la normativa que regula els drets i els deures dels pacients fa que moltes persones 

usuàries de serveis odontològics,  ignorin si els procediments, les atencions i les prestacions que reben són 

els adequats i estipulats per la normativa i en quines ocasions poden reclamar. Moltes persones també 

desconeixen que, com a pacients, tenen responsabilitats i obligacions.  

http://www.gencat.cat/ics/usuaris/pdf/drets_deures.pdf   

(*) Podeu adjuntar fins a 4 documents en algun dels formats següents:  

doc, odt, pdf, jpg, gif 

La mida màxima d'aquest document és de 1.000 Kb. 

Document adjunt 1 

Document adjunt 2 
Document adjunt 3 
Document adjunt 4 

Enviar
 

 

Arxius adjunts 

Feu clic al botó "Nou document" per adjuntar un nou arxiu. En els camps que apareixeran faci clic a 

"Examinar" per buscar el document a l'ordinador i ompliu la "Descripció" amb el nom del document (només 

lletres, números i guions baixos). Feu clic al botó "pujar" per afegir l'arxiu al missatge.  

No envieu el formulari mentre el missatge d'espera apareix: podria no enviar l'arxiu juntament amb la seva 

sol·licitud. 

Per pujar el document amb èxit és obligatori adjuntar l'arxiu i establir el nom del mateix.  
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