PROCEDIMENTS INFORMATIUS, SANCIONADORS I DE CONTROL PREVENTIU DE L'EXERCICI
PROFESSIONAL CORRESPONENTS A L'ANY 2016
En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, aquest portal té com a finalitat l’ampliació i reforç de la
transparència de l’activitat col·legial, garantint el dret d’accés a la informació relativa al
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
Cal tenir en compte que el Col·legi en el compliment de les seves obligacions, assumeix
tant funcions públiques com funcions d’àmbit privat.
La Junta de Govern pot acordar la incoació d'un expedient disciplinari, que podrà finalitzar
igualment en arxiu o amb la imposició d'una sanció d'inhabilitació total o parcial de
l'exercici professional. Per al supòsit d'infraccions lleus la sanció podrà consistir en una
amonestació privada. Com a sancions complementàries poden imposar-se les sancions
econòmiques.
Per aquest motiu i en base als principis de transparència i bon govern —que han d'informar
totes les institucions públiques i privades— en aquest apartat es relacionen els documents
relatius a l'activitat sancionadora i de control del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya, que poden tenir transcendència o efectes en les relacions
entre els col·legiats i col·legiades i el Col·legi, entre aquests i els consumidors i usuaris dels
seus serveis professionals o en l'exercici de la professió de dentista.
En exercici de les competències comentades que aquesta Corporació té atribuïdes en
l'àmbit disciplinari i de control de l'exercici de la professió, durant l'any 2016, s'han tramitat
els procediments que a continuació es relacionen:

QUEIXES I RECLAMACIONS
• Consumidors i usuaris : 376
• Altres (d'ofici, altres col·legiats, administració) 16
Queixes i reclamacions

Consumidors i usuaris
Altres (d'ofici, altres col·legiats, administració)

PROCEDIMENTS
• Informacions reservades: 175
• Tramitades (inclou iniciades anys anteriors): 411
• En tràmit: 221
• Expedients disciplinaris: 4
• Incoació: 3
• Tramitats (inclou iniciats anys anteriors): 4
• En tràmit: 3
• En suspensió per prejudicialitat: 0
• Mesures terapèutiques i de tutela: 3
• Requeriments de no exercici professional: 0
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