
193
GENER 
FEBRER
MARÇ

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Renovades les juntes 
provincials del COEC



Alineadors 
transparents

d’última
generació

PRACTICAMENT
SENSE ATACHES 

AJUSTAMENT
EXCEPCIONAL I

MÉS TRANSPARENT

DISSENYAT PER ASSOLIR 
MÉS COMODITAT

I ESTÈTICA

MÉS DE 100.000 CASOS
DE REVEAL A TOT EL MÓN

R
ev

ea
l B

ra
nd

 G
ui

de
lin

es
     

    
    

    
    

    
    

    
    

  5
2

ICON DESIGN Positive versions

R
ev

ea
l B

ra
nd

 G
ui

de
lin

es
     

    
    

    
    

    
    

    
    

  5
2

ICON DESIGN Positive versions

R
ev

ea
l B

ra
nd

 G
ui

de
lin

es
     

    
    

    
    

    
    

    
    

  5
2

ICON DESIGN Positive versions

R
ev

ea
l B

ra
nd

 G
ui

de
lin

es
     

    
    

    
    

    
    

    
    

  5
2

ICON DESIGN Positive versions

TRUQUI’NS
I ES SORPRENDRÀ

900 10 44 44

*CONSULTEU VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ

HSED JN21 PUBLICIDAD REVEAL CATALAN.indd   1HSED JN21 PUBLICIDAD REVEAL CATALAN.indd   1 27/7/21   12:5127/7/21   12:51



3193 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

CORPORATIU
El 85,51% dels col·legiats ha rebut la 
tercera dosi de la vacuna contra la 
covid-19

La col·legiada Montserrat Nadal 
Tarruella, guanyadora de la tercera 
edició d’El cas clínic del COEC

El COEC convoca la segona edició del 
Premi Científic

Gener - Febrer - Març  2022 · SUMARI

DIRECTOR REVISTA
Dr. Antoni Gómez Jiménez

COMISSIÓ REVISTA
Dr. Antoni Gómez Jiménez (coordinador)
Dra. Dolors Ceperuelo Sánchez

EDITA
Col·legi Oficial d’Odontòlegs  
i Estomatòlegs de Catalunya 
Travessera de Gràcia, 93-95
08006 Barcelona
Tel. 93 310 15 55 / coec@coec.cat

JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA
Ronda Pare Claret, 43, 1r 2a - 17002 Girona 
Tel. 972 21 05 72 - Fax 972 48 64 98  
info@coecgirona.com 

JUNTA PROVINCIAL DE LLEIDA
Av. Blodel, 54, edif. Catalunya - 25001 
Lleida 
Tel. 973 27 58 25 - Fax 973 28 31 33 
coeclleida@coec.cat

JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA
Pau Casals, 11, 2n 2a - 43003 Tarragona 
Tel. i fax 977 24 55 18 
coectarragona@coec.cat

EDICIÓ, DISSENY I MAQUETACIÓ
Nexalios Comunica
www.nexalios.com

PUBLICITAT
coec@coec.cat

DIPÒSIT LEGAL: B 3306-2016
ISSN:  2462-4772 (edició electrònica)
Els articles publicats expressen l’opinió 
dels seus autors.

3

Sumari

35

39

43

45

48
51

54

57

61

30

32
ACTUALITAT
La Fundació Galatea duu a terme 
una enquesta per valorar l’impacte 
de la crisi sanitària causada per 
la covid-19 en els professionals de 
l’odontologia

Quatre col·legiats del COEC se 
situen entre els investigadors més 
influents del món, segons la Uni-
versitat de Stanford

21

22

23

25

26

27

EN PROFUNDITAT
El treball Evaluación de la biosegu-
ridad de la liberación de radicales 
hidroxilo para la desinfección del 
aire y las superficies en la consulta 
odontológica presenta els primers 
avenços en el control semestral 
de la Comissió de Seguiment de la 
primera edició del Premi Científic

INSTITUCIONAL
La professió d’odontologia, cada cop 
més feminitzada

El 34,04% de les col·legiades enques-
tades assegura que en alguna ocasió 
ha estat qüestionada professional-
ment pel fet de ser dona

El COEC posa en marxa una sèrie de 
vídeos amb consells sobre la salut 
bucodental a través de les xarxes 
socials

USOS CLÍNICS
Utilidad del óxido nitroso en odonto-
logía

13

16

TEMA DE PORTADA
Es renoven les juntes provincials 
del COEC

LEGAL
El COEC actualitza els consentiments 
informats i n’ofereix una versió en 
anglès

El document de consentiment 
informat

Els residus sanitaris a les clíniques 
dentals

Els col·legiats i col·legiades escullen 
l'escàner intraoral com la innovació 
més disruptiva de la tercera edició 
del PIC

Principales contenidos de la reforma 
laboral en materia de contratos 
temporales

Ciberseguretat a les empreses

La inspecció de l’administració de 
consum a la clínica dental

Com mantenir els nostres ingressos 
en cas de baixa laboral

Els descomptes en l’odontologia i 
estomatologia, una pràctica deslleial

Es realitzen 178 tests PCR gràcies al 
conveni signat pel COEC

La seu provincial de Tarragona 
lliura els premis als guanyadors del 
concurs de Dibuix de Nadal

Entrevista al Dr. Xavier Bogunyà, 
voluntari a la Clínica Solidària

PARLEN DE NOSALTRES 66

AGENDA 69

4EDITORIAL

18

34

28

6



EDITORIAL · PROFESSIONALITAT I VALORS

4 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 193

facilita confraternitzar amb els col·legues. Aquests són els 

valors que volem que representin la Clínica Solidària i pro-

fessionals com el Dr. Bogunyà ho fan possible.

Per segon any consecutiu, el COEC ha promogut la convocatòria 

del Premi per al millor projecte de recerca original i inèdit en el 

camp de l’odontoestomatologia per fer un estudi científic, també 

conegut com a Premi Científic del COEC. Creiem que aquest 

certamen contribueix a l’enriquiment científic de l’odontoesto-

matologia catalana i fomenta la participació dels col·legiats en 

la recerca científica d’excel·lència.

Per acabar, també volem donar l'enhorabona a quatre col·legi-

ats del COEC, el Dr. Comse Gay Escoda, el Dr. Eduard Valma-

seda-Castellón, el Dr. Federico Hernández Alfaro i el Dr. José 

López López, que han estat distingits entre els investigadors 

més influents del món, segons la nova edició del Ranking of 

the World Scientists: World's Top 2% Scientists, que elabora la 

Universitat de Stanford. Sempre és un orgull per al col·legi que 

els nostres membres aconsegueixin fites com aquesta.

“Les seus de Girona, Lleida i Tarragona han renovat les 

seves respectives juntes. Els col·legiats i col·legiades 

que representaran el nostre col·legi a les províncies 

catalanes seran els encarregats de transmetre els valors del 

COEC a les demarcacions: bona praxi per part del col·lectiu, 

vetllar per la professió i seguir amb la tasca de difusió de 

consells per gaudir d'una bona salut bucodental. 

Aquest trimestre també hem aprofitat efemèrides com 

el Dia Internacional de les Dones o el Dia Mundial de la 

Salut Bucodental per promocionar recomanacions per a la 

població sobre higiene bucodental de qualitat, perquè tenir 

una bona salut bucal és primordial per gaudir d’una bona 

qualitat de vida.

El col·legi també continua impulsant el projecte de la Clí-

nica Solidària perquè és una de les prioritats de la Junta de 

Govern. Voluntaris com el Dr. Xavier Bogunyà, entrevistat 

en aquest número 193 de la revista Som COEC, són un clar 

exemple de solidaritat. Segons explica, desenvolupar una 

feina altruista des d'un ens oficial comporta respecte al 

col·lectiu i la societat en general, rigor i serietat, i, alhora, 

Nous representants a les seus 
provincials catalanes
Nuevos representantes en las 
sedes provinciales catalanas
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DR. ANTONI GÓMEZ
Vicepresident del COEC

fraternizar con los colegas. Estos son los valores que queremos 

que representen a la Clínica Solidaria y profesionales como el 

Dr. Bogunyà lo hacen posible.

Por segundo año consecutivo, el COEC ha promovido la con-

vocatoria del Premio para el mejor proyecto de investigación 

original e inédito en el campo de la odontoestomatología para 

realizar un estudio científico, también conocido como Premio 

Científico del COEC. Creemos que este certamen contribuye al 

enriquecimiento científico de la odontoestomatología catalana 

y fomenta la participación de los colegiados en la investigación 

científica de excelencia.

Por último, también queremos dar la enhorabuena a cuatro 

colegiados del COEC, el Dr. Comse Gay Escoda, el Dr. Eduard 

Valmaseda-Castellón, el Dr. Federico Hernández Alfaro y el Dr. 

José López López, que han sido distinguidos entre los investi-

gadores más influyentes del mundo, según la nueva edición del 

Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists, que 

elabora la Universidad de Stanford. Siempre es un orgullo para 

el colegio que nuestros miembros consigan metas como esta.

“Las sedes de Girona, Lleida y Tarragona han renovado 

sus respectivas juntas. Los colegiados y colegiadas que 

representarán nuestro colegio en las provincias catala-

nas serán los encargados de transmitir los valores del COEC a 

las demarcaciones: buena praxis por parte del colectivo, velar 

por la profesión y seguir con la tarea de difusión de consejos 

para disfrutar de una buena salud bucodental.

Este trimestre también hemos aprovechado efemérides como 

el Día Internacional de la Mujer o el Día Mundial de la Salud 

Bucodental para promocionar recomendaciones para la pobla-

ción sobre higiene bucodental de calidad, porque tener una 

buena salud bucal es primordial para gozar de una buena 

calidad de vida.

El colegio también sigue impulsando el proyecto de la Clínica 

Solidaria porque es una de las prioridades de la Junta de Gobi-

erno. Voluntarios como el Dr. Xavier Bogunyà, entrevistado en 

este número 193 de la revista Som COEC, son un claro ejemplo 

de solidaridad. Según explica, desarrollar un trabajo altruista 

desde un ente oficial conlleva respeto al colectivo y la sociedad 

en general, rigor y seriedad, y, al mismo tiempo, facilita con-
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Es renoven les juntes provincials del COEC

La Junta de Govern del Col·legi Oficial 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-

lunya, en sessió de 21 de febrer de 2022, 

va acordar convocar eleccions per co-

brir tots els càrrecs de les juntes provin-

cials de Tarragona, Lleida i Girona. 

La Junta Electoral estava composada 

pels següents membres: 

President: Dr. Antoni Gómez Jiménez.

Secretari: Dr. Antoni Caro Garcia.

Vocals: Dr. German Pareja Pané, Dra. M. 

José Guerrero Torres i Dr. Carlos Apari-

cio González.

L'11 de març de 2022 la Junta Electoral va 

examinar la documentació de les candi-

datures presentades per valorar-ne, amb 

els estatuts a les mans, la validesa i treu-

re una conclusió sobre els resultats o el 

procediment que s’havia d’iniciar. 

Tarragona 

A la renovació de la Junta Provincial de 

Tarragona només s’hi va presentar una 

candidatura per cobrir tots els càrrecs. 

L’esmentada candidatura, encapçalada per 

la Dra. Maria Dolors Ceperuelo Sánchez, 

reunia els requisits legals i estatutaris per 

declarar la seva validesa d’acord amb el 

que indiquen els estatuts col·legials.

Per això, aquesta candidatura es va proc-

lamar en verificar-se el compliment de 

les condicions d’elegibilitat dels seus 

candidats i de la resta de requisits pre-

vistos estatutàriament. 

Val a dir que de la candidatura se’n va ex-

cloure la Dra. Lorena Montes Uriel, que va 

ser elegida vocal de la Junta Provincial 

de Tarragona el 4 de juny de 2014 i va ser 

novament reelegida en aquest mateix 

càrrec el 21 d’octubre de 2019. 

La seva exclusió de la candidatura es 

va acordar per part de la Junta Electoral 

d’acord amb el que s’estableix a l’article 

122 dels estatuts col·legials: “La Junta 

Electoral examinarà les candidatures i 

procedirà a la proclamació i comunicació 

als col·legiats i col·legiades, sempre que 

compleixin els requisits referits en els 

capítols anteriors. En cas que algun can-

didat no reuneixi aquests requisits queda 

exclòs de la candidatura." (...)  

L’article 123 dels estatuts col·legials dispo-

sa que “en cas de proclamar-se una única 

candidatura, els seus integrants es procla-

maran directament membres de la Junta 

de Govern sense necessitat d’eleccions”. 

En conseqüència, aquesta candidatura es 

va declarar i es va proclamar guanyadora 

de les eleccions a la Junta Provincial de 

Tarragona del COEC. 

Junta Provincial de Tarragona

CÀRREC NOM I COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA

Presidenta Maria Dolors Ceperuelo Sánchez 5616

Vicepresidenta Mercedes Arias Fernández 2821

Secretària Susana Maria Pequerul Piquer 5181

Tresorer Jorge Antonio Vicente Menéndez 4924

Vocal Maria Isabel Raibaut Ibarz 7753

Vocal Ana Fuentes Armengol 5863

Vocal Nataliya Ostapchuk 5885

Vocal Cristina Marcela Garavito Fernández 4847

La candidatura va presentar un escrit a la Junta Electoral, que aquesta va resoldre en temps i forma. 
La Junta Provincial de Tarragona va prendre possessió el 24 de març de 2022



Lleida 

A la Junta Provincial de Lleida només 

s’hi va presentar una candidatura en-

capçalada pel Dr. Joan Carrera Guiu, 

però no reunia els requisits legals ni 

estatutaris per declarar-ne la seva va-

lidesa, d’acord amb el que indiquen els 

estatuts Col·legials.  

Atenent el disposat per l’article 120 i 122 

dels Estatuts: “Article 120. El mandat 

dels membres de la Junta de Govern 

no pot excedir de quatre anys, i l’exer-

cici d’un mateix càrrec en aquest òrgan 

queda limitat, comptant les reeleccions 

que puguin produir-se, a un màxim de 

vuit anys consecutius.”

“Article 122. La Junta Electoral examina-

rà les candidatures, i procedirà a la pro-

clamació i comunicació als col·legiats i 

col·legiades, sempre i quan compleixin 

els requisits referits en els capítols an-

teriors. En cas que algun candidat no 

reuneixi aquests requisits queda exclòs 

de la candidatura. De la mateixa mane-

ra, si la dita exclusió afecta el President 

o el Secretari o més de tres dels seus 

membres, la candidatura queda exclosa 

en la seva totalitat.”  

El Dr. Carrera Guiu era president de la 

Junta Provincial de Lleida des de l'any 

2012, també va ser elegit el 4 de juny de 

2014 i novament reelegit el 26 de febrer 

de 2018. 

Per tant, la Junta Electoral no va adme-

tre la candidatura com a vàlidament 

presentada i es va declarar desert el 

termini atorgat per a la presentació de 

candidatures.

En virtut del que estableix l’article 124 

dels Estatuts Col·legials, (...) "la Jun-

ta Provincial de Lleida del COEC ha de 

prorrogar el seu mandat fins a les noves 

eleccions, les quals s’hauran de con-

vocar en el termini d’un any, quedant 

exempts de presentar-se novament 

aquells càrrecs amb prohibició, incom-

patibilitat o pèrdua de requisits legals." 

(...)

En conseqüència, va quedar prorrogat 

durant un màxim d'un any, el mandat 

de la Junta Provincial de Lleida amb la 

següent composició: 
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Junta Provincial de Lleida (prorrogada)
CÀRREC NOM I COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA

President Juan Antonio Carrera Guiu 1667

Vicepresident Angel Manuel Inglan Larosa 1665

Secretari Josep Mª Farré Pocallet 2501

Tresorer Albert Inglán Muixí 3537

Vocal Mercedes Gómez Adillón 2739

Vocal Daniel Dènia Samper 7076

Vocal Alejandro Esmatges Guash 1561

Vocal Angel Mairal Nueno 3049
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Junta Provincial de Girona (prorrogada)
CÀRREC NOM I COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA

Presidenta M. Assumpció Casellas Obiols 4120

Vicepresidenta M. Pilar Casas Garcia 1556

Secretaria Marina Roura Oliver 5849

Tresorera Elena Dorca Garcia 2398

Vocal Ignasi Arcos Palomino 3391

Vocal Esteban Bisio Amici 5830

Vocal Santiago Cervera Echevarría 2093

Vocal Jorgina Estany Castellà 1425

Vocal Joan Sabrià Rius 1712

Vocal Xavier Chacón Quintana 6843

Vocal Tomàs Hereu Grau 2795

Vocal Anna Hospital Ribas 2181

Girona 

De la mateixa manera que a la Junta 

Provincial de Lleida, a la Junta Provin-

cial de Girona s’hi va presentar una úni-

ca candidatura encapçalada per la Dra. 

M. Assumpció Casellas Obiols que tam-

poc reunia els requisits legals ni estatu-

taris per declarar-ne la validesa, segons 

el que indiquen els estatuts col·legials. 

Es va tenir en compte el que disposen 

els articles 120 i 122 dels estatuts: “Ar-

ticle 120. El mandat dels membres de 

la Junta de Govern no pot excedir de 

quatre anys, i l’exercici d’un mateix 

càrrec en aquest òrgan queda limitat, 

comptant les reeleccions que puguin 

produir-se, a un màxim de vuit anys 

consecutius.”

“Article 122. La Junta Electoral exami-

narà les candidatures i procedirà a la 

proclamació i comunicació als col·legi-

ats i col·legiades, sempre que complei-

xin els requisits referits en els capítols 

anteriors. En cas que algun candidat no 

reuneixi aquests requisits queda exclòs 

de la candidatura. De la mateixa ma-

nera, si l’esmentada exclusió afecta el 

president o el secretari o més de tres 

dels seus membres, la candidatura que-

da exclosa en la seva totalitat.”  

El Dr. Esteban Bisio Amici, el Dr. Santia-

go Cervera Echeverría, el Dr. Joan Sabrià 

Rius i la Dra. Anna Hospital Ribas eren 

vocals de la Junta Provincial de Girona 

des del 4 de juny de 2014 i van ser nova-

ment reelegits en aquest mateix càrrec 

el 26 de febrer de 2018. 

Per tant, la Junta Electoral no la va ad-

metre com a vàlidament presentada i es 

va declarar desert el termini atorgat per 

a la presentació de candidatures.

En virtut del que estableix l’article 124 

dels estatuts col·legials, (...) "la Junta Pro-

vincial de Girona del COEC ha de prorro-

gar el seu mandat fins a les noves elec-

cions, les quals s’hauran de convocar en 

el termini d’un any, quedant exempts de 

presentar-se novament aquells càrrecs 

amb prohibició, incompatibilitat o pèrdua 

de requisits legals." (...)

En conseqüència, va quedar prorrogat 

durant un màxim d’un any, el mandat de 

la Junta Provincial de Girona amb la se-

güent composició:  
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Junta Provincial de Lleida
CÀRREC NOM I COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA

President Angel Manuel Inglan Larosa 1665

Vicepresident Juan Antonio Carrera Guiu 1667

Secretari Albert Inglan Muixí 3537

Tresorer Daniel Denia Samper 7076

Vocal Mercedes Gómez Adillón 2739

Vocal Mireia Esquerra de Benito 7504

Vocal Nuria Rosa Fernández Marmolejo 6877

Vocal Roser Martorell Solé 4266

Vocal Marta Armengol Punzano 8058

La Junta Provincial de Lleida va prendre possessió el 12 d’abril de 2022

A conseqüència d’aquest resultat, el Ple 

de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalu-

nya, en sessió de 23 de març de 2022, va 

acordar convocar eleccions per cobrir 

tots els càrrecs de la Junta Provincial 

de Lleida i Girona. 

La Junta electoral estava composta pels 

membres següents: 

President: Dr. Antoni Gómez Jiménez.

Secretari: Dr. Antoni Caro Garcia.

Vocals: Dr. German Pareja Pané, Dra. M. 

José Guerrero Torres i Dr. Carlos Apari-

cio González.

Reunida en sessió de data 8 d’abril de 

2022, la Junta Electoral va examinar 

la documentació de les candidatures 

presentades per valorar-ne, amb els 

estatuts a les mans, la validesa i treu-

re una conclusió sobre els resultats o 

el procediment que s’havia d’iniciar.  

Lleida

A la Junta Provincial de Lleida només 

s’hi va presentar una candidatura en-

capçalada pel Dr. Angel Manuel Inglan 

Larosa que reunia els requisits legals i 

estatutaris per declarar la seva validesa 

d’acord amb el que indiquen els estatuts 

col·legials. Per això, es va proclamar l’es-

mentada candidatura.

Els estatuts disposen que “en cas de pro-

clamar-se una única candidatura, els 

seus integrants es declararan directa-

ment membres de la Junta (…) sense ne-

cessitat d’eleccions”.

En conseqüència, aquesta candidatura 

es va declarar i proclamar guanyadora 

de les eleccions a la Junta Provincial de 

Lleida del COEC.
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Girona 
A la Junta Provincial de Girona només 

s’hi va presentar una candidatura encap-

çalada, de nou, per la Dra. M. Assumpció 

Casellas Obiols. En aquesta ocasió reu-

nia els requisits legals i estatutaris per 

declarar la seva validesa d’acord amb 

el que indiquen els estatuts col·legials. 

Per això, l’esmentada candidatura va ser 

proclamada.

 

L’article 123 dels estatuts col·legials 

disposa que “en cas de proclamar-se 

una única candidatura, els seus inte-

grants es proclamaran directament 

membres de la Junta (…) sense neces-

sitat d’eleccions”.

En conseqüència, aquesta candidatura 

es declara i proclama guanyadora de les 

eleccions a la Junta Provincial de Giro-

na del COEC.

Junta Provincial de Girona
CÀRREC NOM I COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA

Presidenta M. Assumpció Casellas Obiols 4120

Vicepresidenta M. Pilar Casas Garcia 1556

Secretari Santiago Cervera Echevarría 2093

Tresorera Elena Dorca Garcia 2398

Vocal Ignasi Arcos Palomino 3391

Vocal Marina Roura Oliver 5849

Vocal Jorgina Estany Castellà 1425

Vocal Xavier Chacón Quintana 6843

Vocal Tomàs Hereu Grau 2795

Vocal Enric Bardalet Casals 2181

Vocal Albert Vim Quintana 6208

La Junta Provincial de Girona va prendre possessió el 14 d’abril de 2022

“A la Junta Provincial de 
Girona només s'hi va presen-
tar una candidatura encap-
çalada, de nou, per la Dra. M 
Assumpció Casellas Obiols. 
En aquesta ocasió reunia els 
requisits legals i estatutaris 
per declarar la seva validesa 
d’acord amb el que indiquen 
els estatuts del COEC”

TEMA DE PORTADA · Es renoven les juntes provincials del COEC



Article 109. Les Juntes Provincials te-

nen les competències següents:  
1. Representar la Junta de Govern 

del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Es-

tomatòlegs de Catalunya a la província 

respectiva. 

2. Mantenir i vigilar, a la demarcació 

de la Junta, el compliment estricte 

d’aquests Estatuts i dels acords de la 

Junta de Govern. 

3. Tramitar les altes i les baixes dels 

col·legiats i col·legiades de la demar-

cació i enviar a la seu del Col·legi –

serveis administratius- els documents 

que calgui per resoldre en conseqüèn-

cia. 

4. Cobrar les quotes dels col·legiats i 

col·legiades amb domicili professional a 

la demarcació, per delegació del Col·le-

gi; a aquest efecte, el Col·legi enviarà a 

les Juntes Provincials els rebuts cor-

responents, l’import dels quals hauran 

de retornar, una vegada deduïda la part 

corresponent per atendre el sosteni-

ment i les despeses de la Junta, segons 

el pressupost aprovat. Les Juntes Pro-

vincials podran realitzar la gestió del 

cobrament extrajudicial o judicial de 

les quotes que, amb caràcter eventual, 

no s’hagin satisfet en representació del 

Col·legi, i exercir les accions que cregui 

convenient. 

5. Tramitar els impagats de les quotes 

que es produeixin, fent els requeriments 

oportuns si escau, a més de proposar a 

la Junta de Govern les baixes que es pu-

guin produir per aquest motiu. 

6. Prestar col·laboració i assessorament 

per al repartiment de la contribució que 

es realitzi cada any. 

7. Distribuir els impresos oficials per a 

receptes i certificacions odontològiques, 

i qualsevol altre imprès o documentació 

que els sigui subministrat pel Col·legi, 

amb abonament previ. 

8. Complir les finalitats de caire científic 

i cultural que els siguin encomanades 

per l’Assemblea General o es facin per 

iniciativa pròpia. 

9. Evacuar els informes i consultes 

que els demani la Junta de Govern 

del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Es-

tomatòlegs de Catalunya.

10. Totes aquelles altres competències 

que els poden ser delegades per part de 

la Junta de Govern del Col·legi Oficial 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-

lunya. 

Article 110. Als efectes de les anteriors 

previsions, les Juntes Provincials han de: 

1. Redactar i donar fe de les actes de les 

sessions de la Junta. 

2. Custodiar la documentació del Col·le-

gi que figura a la Delegació. 

3. Tenir cura, dins l’àmbit territorial, de 

les condicions de l’exercici professional 

i, en particular, evitar l’intrusisme, pro-

posant a la Junta de Govern del Col·legi 

les mesures que calgui adoptar. 

4. Portar una comptabilitat ordenada i 

informar i donar compte a la Junta de 

Govern de la seva gestió. (Text original 

aprovat per l’Assemblea General Ex-

traordinària celebrada el 30 de març de 

2009, DOGC núm. 5550 de 21 de gener de 

2010) 

(Text original aprovat per l’Assemblea 

General Extraordinària celebrada el 30 

de març de 2009, DOGC núm. 5550 de 21 

de gener de 2010)

En els Estatuts del COEC, les competències i obligacions de les Juntes 
Provincials es recullen als articles 109 i 110

Es renoven les juntes provincials del COEC· TEMA DE PORTADA
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FINANCIA A TUS PACIENTES

ONE PAY
Plataforma de pagos y financiación
de pacientes 100% integrado en

¡Automático y sin esperas!

Conoce la única plataforma de pagos 360º de Gesden para la clínica dental, ¡todo son ventajas!

El paciente elige su método de pago favorito, no necesita desplazarse a la clínica para pagar.
Pago ágil en la cuenta que desees, sin cambiar de banco. 
Proceso 100% integrado en Gesden, evita el doble tecleo y errores manuales. Automatiza los cierres de caja.
Solicitud de financiación a varias entidades, desde un botón de Gesden, con rellenado automático de celdas. 
Pre-autorización en 30 segundos con firma por SMS.
Con algoritmos antifraude, capaces de tomar mejores decisiones para protegerte. Tus cobros más seguros.
Servicio de asistencia, que cubre todos los servicios relacionados con pagos o terminales.

Y GESTIONA TODOS LOS COBROS CON GESDEN

Toda la gestión de cobros y financiación en una única plataforma conectada a tu Gesden

TPV de pago en clínica Link /QR para el pago 
fuera de la clínica

Financiación automática 
de pacientes

www.grupoinfomed.es

      902 10 44 22
comercial@grupoinfomed.es

    673 70 96 29
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Enquesta per valorar l'impacte de la crisi sanitària causada per la covid-19 en els professionals de l'odontologia · ACTUALITAT

La Fundació Galatea va fer una 

enquesta per valorar l’impacte 

de la crisi sanitària causada per 

la covid-19 en la salut, estils de vida i 

condicions de treball dels professionals 

de la salut a Catalunya. Hi van partici-

par, en col·laboració amb els respectius 

col·legis professionals, farmacèutics/

ques, infermers/es, metges/esses, den-

tistes, psicòlegs/ogues, treballadors/es 

socials i veterinaris/àries -tal i com es 

mostra a la taula adjunta-.

La primera enquesta es va realitzar el 

2020 i l’any passat se’n va efectuar una 

altra de característiques metodològi-

ques similars per tal d’observar l’evolu-

ció dels indicadors dels estils de vida 

i de salut durant aquest últim any. Un 

cop comparades les característiques 

sociodemogràfiques i laborals de les 

dues mostres, s’ha pogut comprovar 

que són força similars.

Com totes les professions de la salut, la 

d'odontologia està integrada per més 

dones que homes. En el cas d’aquesta 

mostra, que han respost 328 odontoes-

tomatòlegs en actiu, hi trobem un 66% 

de dones i un 34% d’homes. La mitjana 

d’edat dels dentistes que han contestat 

l’enquesta és de 50,3 anys, més baixa 

en dones (50,1) que en homes (52,2). Cal 

dir que aquesta mostra té una sobrere-

presentació de dones en general (elles 

representen el 59,4% a l’univers), dones 

majors de 45 anys, i una subrepresen-

tació de menors de 35 anys respecte a 

l’estructura de sexe i edat de l’univers.

Gairebé una quarta part dels odontoes-

tomatòlegs (23,8%) ha nascut fora d'Es-

panya. Es tracta de la professió de la 

salut que compta amb més integrants 

nascuts a països estrangers. El 81% 

exerceix a la província de Barcelona.

Situació laboral i característiques dels 

llocs de treball dels dentistes

Més de la meitat dels dentistes treballa a 

més d’un lloc de treball (58,8%) en el sector 

privat (91,5%) combinant tasques assis-

tencials amb pacients (96,3%) a consultes 

o clíniques privades (90%), que poden ser 

pròpies (53%), de col·legues (23%) o perta-

nyents a empreses o franquícies (14,3%).

Es tracta dels professionals de la salut que 

en major mesura treballa a diversos llocs 

de treball, és a dir, que no tenen un únic 

lloc fix sinó que es desplacen per prestar 

serveis a diverses clíniques dentals prò-

pies o, generalment, d’altres col·legues.

La majoria d’odontoestomatòlegs (79%) 

són treballadors per compte propi, o bé 

empresaris (50%), o bé col·laboradors au-

tònoms amb prestació de serveis (29%). 

Només el 19% és assalariat amb contrac-

te indefinit. 

Destaquen els que treballen menys de 

35 hores setmanals (42%) i són pocs, en 

comparació amb altres professionals 

de la salut, els que treballen més de 40 

hores setmanals (19%).

Un 28% ha hagut de fer canvis de lloc 

de treball i/o de funcions en el marc de 

la pandèmia i un 36% manifesta que en 

aquest període la seva càrrega de tre-

ball ha augmentat molt. 

La Fundació Galatea duu a terme una 
enquesta per valorar l’impacte de la crisi 
sanitària causada per la covid-19 en els 
professionals de l’odontologia
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ACTUALITAT · Enquesta per valorar l'impacte de la crisi sanitària causada per la covid-19 en els professionals de l'odontologia

En el moment de l’enquesta (tardor 

2021), la meitat dels dentistes (53%) se 

sent molt exposat al coronavirus, però 

a l’inici de la pandèmia aquesta situa-

ció va arribar a afectar-ne el 67%. 

Repercussions directes de la covid-19 i 

vacunació

Els odontoestomatòlegs han patit de 

manera directa les repercussions de 

la covid-19 sobre la seva vida personal, 

familiar i laboral a diversos nivells. Un 

9% ha estat diagnosticat de covid, un 

17% del qual encara manté seqüeles i 

un 1% ha estat hospitalitzat com a con-

seqüència d’aquesta malaltia. Un 42% 

ha tingut casos positius en la seva fa-

mília més propera, un 6% ha tingut fa-

miliars hospitalitzats i un 8% ha perdut 

algun familiar a causa del virus. 

Al voltant de la meitat ha vist alterada 

la seva vida familiar o bé perquè han 

hagut d’aïllar-se de la resta de membres 

de la família (28%), o bé perquè han estat 

els familiars els qui s’han aïllat (49%). En 

l’entorn laboral, un 51% dels dentistes ha 

tingut companys positius en covid i un 

9% han estat hospitalitzats.

L'aparició del coronavirus ha fet que 

un 20% dels odontoestomatòlegs s'hagi 

plantejat avançar la seva jubilació i un 

31% ha pensat a abandonar la professió, 

encara que reconeixen que no ho faran. 

Pel que fa a la vacuna contra el covid-19, 

cal dir que pràcticament tots els profes-

sionals de la salut (al voltant del 96%) 

se n’han vacunat. En el cas dels dentis-

tes, s’ha vacunat el 93% i és la professió 

amb menys percentatge de vacunats. 

El 7% restant que no s’ha vacunat (23 

persones) es divideix entre: un 2% que 

no es pot vacunar per motius mèdics, 

o bé per estar desaconsellat per algun 

tipus d’al·lèrgia, o bé per haver patit re-

centment la covid; un 3% que manifesta 

no voler vacunar-se per desconfiança 

o perquè la consideren perillosa o in-

necessària; i un 1,8% que no vol dir per 

quin motiu no s’ha vacunat. En total, un 

4,8% de la mostra d'odontoestomatòlegs 

(10 dones i 6 homes) ha optat per no va-

cunar-se per desconfiança o per motius 

no mèdics i és la professió amb més in-

tegrants en aquesta situació.

Malgrat això, si bé han tingut dubtes 

sobre la idoneïtat de posar-se la vacuna 

(un 28% en el moment de vacunar-se 

i un 19% en el moment de l’enquesta), 

el 66% aconsella als seus pacients va-

cunar-se i un 25% els explica la relació 

benefici-risc perquè ells mateixos ho 

decideixin. La resta, un 8,7%, se’n man-

té al marge i prefereix recomanar que 

consultin el seu metge de capçalera. 

Els professionals més joves i les do-

nes en general són els que han tingut 

més dubtes en un primer moment però 

sense que aquesta desconfiança inicial 

hagi influït en una menor taxa de vacu-

nació en aquests grups.

Estat de salut

En general, entre els dentistes, com en-

tre la resta de professionals de la salut, 

es pot constatar un empitjorament molt 

important del seu estat de salut entre 

el moment previ a l’aparició del corona-

virus i els mesos més durs de la pan-

dèmia (març, abril, maig de 2020). Un 

cop superada aquesta primera onada 

(juliol de 2020), els indicadors de salut 

van millorar respecte al pitjor moment 

de la crisi però no han tornat als valors 

anteriors i a la tardor del 2021 s'han 

mantingut com l'any passat o fins i tot 

en alguns casos han empitjorat.

 

En aquest sentit, els odontoestomatò-

legs presentaven al juliol de 2020 una 

situació clara d’empitjorament de l’estat 

de salut en relació al període previ a la 

pandèmia a través de diversos indica-

dors. Destaquem que un 15% manifes-

tava tenir un estat de salut regular o 

dolent (abans era un 5%), un 20% dormia 

menys de 6 hores (davant el 10% previ) i 

un 29% tenia dificultat per adormir-se o 

per mantenir el son durant la nit (davant 

el 12% previ). 

Entre el 2020 i el 2021, aquests indicadors 

es mantenen o empitjoren lleument. 

Dormen una mica més (13% menys de 

6 hores) però s'incrementa lleument la 

percepció d'un estat de salut regular 

o dolent (17%). Igualment, augmenta la 

presència de dolor musculoesquelètic i 

d'estrès, que actualment (tardor de 2021) 

afecta el 57% i el 42% dels dentistes, de 

manera que un 70% declara tenir algun 

indicador de cansament i/o dolor i/o 

estrès. Igualment, cal destacar que un 

28% té algun problema de salut (diabetis, 
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hipertensió, obesitat o d’altres) que els 

converteix en malalts de risc davant un 

eventual contagi del coronavirus.

Malgrat que els casos han baixat força 

respecte a l'any passat, un 27% manté la 

sensació de trobar-se aclaparat, de “no 

poder més” (abans de la pandèmia era un 

18%), un 33% considera sentir-se cremat a 

la feina (davant el 23% previ) i un 11% mos-

tra indicis de patir estrès posttraumàtic.

Finalment, el 22% percep el seu estat 

de salut mental com a regular o do-

lent (davant el 10% que el percebia així 

abans de la pandèmia) i un 35% es tro-

ba en risc de desenvolupar una malal-

tia mental de tipus ansiós o depressiu. 

S’incrementa també el consum de 

tranquil·litzants o pastilles per dormir 

entre l’inici de la pandèmia -quan el 

14% dels odontoestomatòlegs en pre-

nien- i aquest moment (tardor 2021), 

quan el percentatge arriba al 20%.

Serveis de salut mental i formació en 

competències per a un exercici profes-

sional saludable

Eren pocs els dentistes que en el mo-

ment de l'inici de la pandèmia acudien 

(7%) o havien acudit en alguna ocasió 

(6%) a un servei d'atenció a la salut 

mental. En total, si hi afegim el 7,5% que 

hi acudiria si ho cregués convenient, 

no arribaven a la quarta part (20%) els 

professionals demandants directes o 

potencials d'aquests serveis. 

Cal dir, però, que entre 2020 i 2021 hi 

ha hagut un augment considerable 

d'aquests usuaris. Un 9% hi acudeix en 

aquests moments, un 26% hi ha acudit 

en alguna ocasió i un 13% considera que 

hi podria acudir si ho necessités. 

En total, el percentatge d'usuaris reals i 

potencials s'ha incrementat fins a gaire-

bé la meitat (47%) malgrat que l’odonto-

logia és una de les professions més re-

ticents a acudir a aquest tipus de servei.

Les dones són les que en major mesu-

ra acudeixen, han acudit o acudirien a 

aquest tipus de serveis tant l'any passat 

com aquest. El 2021 els usuaris reals 

i potencials són un 55% de dones i un 

33% d'homes.

El servei d'atenció a problemes de salut 

mental preferit pels odontoestomatò-

legs són o serien els psicòlegs privats 

(75%) i en segon lloc (38%) el que ofereix 

la Fundació Galatea a través dels seus 

programes preventius i assistencials. 

Cal dir que la diferència de preferències 

entre aquest any i el passat es deu a un 

canvi metodològic (el 2021 s’han incor-

porat com a possible resposta els psicò-

legs privats, que el 2020 no hi eren).

D’altra banda, són nombrosos els den-

tistes que troben a faltar o que neces-

siten formació per millorar determi-

nades competències que els permeti 

desenvolupar un exercici professional 

saludable. Pràcticament tots els pro-

fessionals (91%) apunten aquesta ne-

cessitat tot destacant els que veuen 

necessari rebre formació per adquirir 

competències emocionals en l’exer-

cici professional (68%) i els que volen 

ser capaços de gestionar els conflictes 

de manera saludable (76%). La resta de 

competències -com per exemple la mi-

llora de la comunicació amb els usua-

ris (61%), aprendre a treballar en equip 

(60%) o augmentar la capacitat de lide-

ratge (60%)- són també assignatures 

pendents per a una part important dels 

professionals.

Enquesta per valorar l'impacte de la crisi sanitària causada per la covid-19 en els professionals de l'odontologia · ACTUALITAT



16 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 193

ACTUALITAT · Quatre col·legiats del COEC, distingits en el rànquing de la Universitat de Stanford com els més prestigiosos del món

Els col·legiats del COEC Dr. Com-

se Gay Escoda, Dr. Eduard Val-

maseda-Castellón, Dr. Federi-

co Hernández Alfaro i Dr. José López 

López han estat destacats com els 

investigadors més citats internacio-

nalment en el sector de l’Odontologia, 

segons la nova edició del Ranking of 

the World Scientists: World's Top 2% 

Scientists, que elabora la Universitat de 

Stanford.

Aquest rànquing, un dels més prestigi-

osos del món, es basa en informació bi-

bliomètrica de la base de dades Scopus 

d’Elsevier. La classificació, publicada a 

la revista Plos Biology, analitza parà-

metres com el nombre de publicacions 

indexades a Scopus, les cites rebudes, 

l’índex h, la coautoria i un indicador 

compost (score). Com a resultat, s'ha 

creat una base de dades de més de 

185.000 científics de primer nivell en 

diversos camps del coneixement.

Dins l'àrea d'Odontologia s'hi inclouen 

1.485 investigadors de tot el món, dels 

quals deu són espanyols i el cinquè és 

el Dr. Cosme Gay Escoda, que ocupa la 

posició número 868 a escala mundial, 

44 llocs més amunt que l’any passat.

En aquesta darrera versió del rànquing 

també s'hi identifiquen els investiga-

dors més influents el darrer any, segons 

l'impacte científic dels seus treballs 

publicats el 2020. En l'àrea d'Odontolo-

gia, també es troben els col·legiats del 

COEC Dr. Eduard Valmaseda-Castellón, 

Dr. Federico Hernández-Alfaro i José 

López. 

Consulta totes les dades.

Quatre col·legiats del COEC se situen entre els 
investigadors més influents del món, segons 
la Universitat de Stanford

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
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ACTUALITAT

Demana el conte 
“La veritable història de 

la Fada de les Dents”
Així podràs obsequiar els pacients més petits amb ell!

Informa-te’n enviant un correu electrònic a coec@coec.cat
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EN PROFUNDITAT · Primera edició del Premi en Recerca Científica del COEC

El treball Evaluación de la bioseguridad de 
la liberación de radicales hidroxilo para 
la desinfección del aire y las superficies 
en la consulta odontológica presenta els 
primers avenços en el control semestral de 
la Comissió de Seguiment de la 1a edició del 
Premi Científic

El treball Evaluación de la biose-

guridad de la liberación de rad-

icales hidroxilo para la desin-

fección del aire y las superficies en la 

consulta odontológica, guanyador del 

segon premi de la primera edició del 

Premi Científic com a millor projecte 

de recerca original i inèdit en el camp 

de l'odontoestomatologia, ha presentat 

els primers avenços en el control se-

mestral de la Comissió de Seguiment. 

Els autors del treball són els investi-

gadors Mª Ángeles Sánchez Garcés, 

Anaïs Paños Crespo, Jorge Toledano 

Serrabona i Cosme Gay Escoda.

Aquest projecte constitueix el primer 

estudi clínic experimental amb l'objec-

tiu de determinar l'efecte desinfectant 

dels radicals hidroxil (OH) en l'àmbit 

dels consultoris odontològics.

El radical hidroxil és l'oxidant natural 

més important. El seu caràcter biocida 

es basa en un procés d'oxidació avança-

da (Advanced Oxidation Processes, 

AOP) que es produeix a les membranes 

(lípids), a les proteïnes (aminoàcids) i 

al material genètic (nucleòtids d'RNA 

i DNA) (1). Totes aquestes reaccions 

generen com a productes de rebuig 

compostos no perjudicials. Per tant, la 

tecnologia basada en l'alliberament de 

radicals hidroxil pot destruir la gran 

majoria de patògens amb una concen-

tració de 0.8 mg/L, és a dir, un equiv-

alent a 10 mil·lèsimes de la dosi dels 

desinfectants químics convencionals, 

amb un temps de processament de 4 

segons i sense produir residus citotòx-

ics. Mitjançant la polvorització, la seva 

capacitat de dispersió és de 22 ml/cm2, 

cosa que representa una mil·lèsima 

part d'altres desinfectants. Això supo-

sa dos grans avantatges: permetre als 

professionals continuar treballant i 

utilitzar-lo en grans espais (1,2,3).

El protocol de l’estudi es divideix en 

dues fases. La fase I (a) se centra a aval-

uar l'eficàcia dels OH davant de bacteris 

localitzats a superfícies i a l'aire de la 

consulta dental, i també davant del vi-

rus SARS-CoV-2 exclusivament a la su-

perfície de la pantalla protectora facial 

del operador. La fase I (b) pretén avaluar 

l'eficàcia de desinfecció dels OH a l'aire 

de la consulta odontològica davant del 

virus d’RNA i de DNA que estarà suped-

itada als resultats de la fase I (a).

Dins de les activitats realitzades fins a 

la data, la fase I (a) es va desenvolupar 

durant cinc dies no consecutius. Du-

rant els dos primers dies, es van obte-

nir les mostres de control sense l'ús del 

dispositiu alliberador d'OH. Tot seguit, 

es va procedir a instal·lar el dispositiu 

i es va practicar el mateix procediment 

de recollida de les mostres durant tres 

dies, sempre mantenint els procedi-

ments habituals de desinfecció.

El mostreig de bacteris localitzats a les 

superfícies (dues parets del gabinet, 

respatller, reposabraços, braç fix de la 

butaca dental i pantalla facial protectora 

de l'operador) es va obtenir mitjançant 

plaques RODAC per triplicat en set mit-

jans de cultiu diferents per a bacteris, 

fongs i llevats (com per exemple Tryp-

tic Sóc Agar TSA per a bacteris aerobis 

totals i Manitol salt agar [Chapman] per 

a Staphylococcus, Cetrimide Agar per a 

Pseudomonas, entre d’altres). Les mos-

tres es van remetre al Laboratori de Mi-

crobiologia Sanitària i Mediambiental 
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(MSMLab) de la Universitat Politècnica 

de Barcelona per a la seva incubació i 

posterior recompte de colònies.

Per a la detecció de SARS-CoV-2, es 

va fer un mostreig a la pantalla fa-

cial protectora de l'operador (amb una 

àrea de 20x100 cm2), segons el proto-

col recomanat per a la detecció en su-

perfícies industrials o hospitalàries. 

Les mostres es van conservar refrig-

erades fins al seu processament mit-

jançant la tècnica de Reverse Tran-

scription Polymerase Chain Reaction 

(RT-PCR) per a virus RNA.

Per al mostreig de l'aire, es van fer ser-

vir captadors en què s'introdueixen les 

plaques de Petri. Aquests es van situar 

a una distància mínima d'1 metre re-

specte a la butaca dental i a una alçada 

d'1,5 metres i se'n van utilitzar tres per 

poder obtenir mostres de tot el box per 

triplicat alhora.

La recollida de mostres es va fer en tres 

temps: a l'inici de la jornada laboral, 

en finalitzar un tractament i després 

d'un procediment dental on s'esper-

ava la màxima producció d'aerosols. 

Tots els procediments terapèutics es 

van practicar en diferents dies, però 

van ser equivalents quant a tipus d'in-

tervenció i temps de tractament.

Després de la realització de la fase 

I (a), es van comptabilitzar un total 

de 1.260 mostres per a l'anàlisi bac-

teriana i 14 mostres per a la detecció 

de SARS-CoV-2 a la superfície de les 

pantalles facials protectores. Es van 

mostrar un total de 200 litres d'aire per 

a cada placa de Petri.

Els resultats respecte al mostreig en aire 

determinen el creixement de colònies 

als mitjans Sabouraud Chlorampheni-

col Agar per a fongs i llevats, Tryptic Soy 

Agar TSA per a bacteris aerobis totals i 

Manitol salt agar (Chapman) per a bacte-

ris Gram positius (sobretot, Staphyloccus 

sp. Figura 1) per als grups control i test.

No obstant això, per al medi de cultiu 

Tryptic Soy Agar TSA la reducció del 

creixement observat al grup test no va 

ser significatiu (p =0,65). Per contra, 

sí que s'observa un efecte positiu de 

reducció al medi Sabouraud Chloram-

phenicol Agar, amb una reducció del 

66,7% al grup test (p=0,03) i al medi agar 

Manitol salt, on s'observa una reducció 

al voltant del 71,4% (p=0,001) amb l’ús 

del generador de radicals hidroxil.

Pel que fa a l'anàlisi dels resultats ob-

tinguts en superfícies, només s'ha ob-

servat creixement a les plaques per al 

medi Tryptic Soy Agar TSA (Figura 2). En 

aquest sentit, s'ha observat una reducció 

del 76,9% al grup test (p=0,01). A més a 

més, aquesta va ser significativa a la but-

aca dental (p=0.02) (Figura 3) amb l'ús del 

generador de radicals hidroxil.

D'altra banda, no s'ha detectat presèn-

cia de SARS-CoV-2 a la superfície de 

les pantalles facials a les 14 mostres 

recollides a la fase I (a), malgrat que el 

mostreig es va obtenir en un període 

de temps en què l'onada epidèmica es 

trobava en un pic d'incidència.
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Figura 1: Efecte del dispositiu alliberador d'OH en la reducció de bacteris aerobis 
totals, Staphylococcus sp (Gram+), fongs i llevats
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Els resultats mostrats aquí han estat 

obtinguts després d'un cribratge inicial 

de les mostres. Així doncs, l’equip in-

vestigador haurà de realitzar en el fu-

tur una exhaustiva anàlisi estadística 

relacionant totes les variables entre si.
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Figura 2: Efecte del dispositiu alliberador d’OH en la reducció de bacteris aerobis 
totals (Agar TSA)

Figura 3: Efecte del dispositiu en la reducció de bacteris aerobis totals Agar TSA 
en superfícies
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El mapa de la professió mèdica mostra que el present i 

el futur són femenins. Cada any, quan es revisen les 

xifres, veiem que les professions sanitàries es femi-

nitzen cada cop més i l’odontologia segueix també aquesta 

tendència. Fa dècades que la figura de la dona només ocupava 

llocs de suport a les clíniques dentals, ja que eren els homes 

qui acaparaven els càrrecs de responsabilitat. Tot i així, cada 

cop més, les dones són majoria en el col·lectiu de dentistes. 

Aquest canvi es va produir principalment arran de la transfor-

mació social i universitària que es va viure tant a Catalunya com 

mundialment durant les dècades dels anys 70 i 80. Així, avui, 

la tendència ha revertit i al 2021 el 60,35% de dentistes en actiu 

a Catalunya eren dones i es preveu que aquesta xifra continuï 

creixent a mitjà i llarg termini, ja que cada any el percentatge de 

dones dentistes és més elevat. Si comparem el 2021 amb el 2020, 

veiem que l’augment ha estat de gairebé un 1%, ja que a Catalu-

nya el 2020 les dentistes representaven un 59,42% del total.

Per franges d’edat, al 2021 les col·legiades amb menys de 35 anys 

suposaven el 73,86%. Si ens parem a observar bé aquestes dades, 

veiem que en les franges més joves la presència de dones dentis-

tes és més elevada que en edats majors. Així, l’any passat el col-

lectiu de col·legiades d’entre 35 i 44 anys arribava al 67,60%; entre 

els 45 i els 54 anys les dones només representaven el 58,22% del 

total dels col·legiats; el 38,89%, entre els 55 i 64 anys; el 26,90%, 

entre els 65 i els 69 anys; i el 18,91%, les de més de 70 anys.

Aquestes xifres mostren sens dubte com la professió s’ha anat 

transformant a mesura que la dona s’anava incorporant al mer-

cat laboral de l’odontologia. Si mirem les xifres on es concentra 

el percentatge més alt de col·legiats de Catalunya, a la província 

de Barcelona, s’observa que les dones també eren majoria en el 

col·lectiu durant el 2021, quan representaven un 60,52% del total. 

I passa el mateix a les altres tres províncies catalanes: a Tarrago-

na, les dentistes eren un 57,07% del total dels col·legiats: a Lleida 

representaven un 60,40%; i a la província de Girona, un 61,38%.

Accedeix al vídeo:
https://youtu.be/54xm61pdoqs

Doctora Mª José Guerrero - Vocal de la Junta de Govern del COEC

La professió d’odontologia, 
cada cop més feminitzada

https://www.youtube.com/watch?v=54xm61pdoqs
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El 34,04% de les col·legiades enquestades 
assegura que en alguna ocasió ha estat 
qüestionada professionalment pel fet de ser dona

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-

lunya va llençar una enquesta als seus col·legiats amb 

motiu del Dia Internacional de les Dones per conèixer 

quina és la situació d'igualtat de gènere en aquest col·lectiu 

professional, així com aspectes relatius a la conciliació laboral 

i familiar, tant en dones com en homes. 

L’enquesta, que van contestar 457 col·legiats/des (un 72,43% 

dones, un 27,35% homes i un 0,22% altres), preguntava si du-

rant la trajectòria dels dentistes enquestats se’ls havia qües-

tionat alguna vegada la feina pel fet de ser dona i un 34,04% 

va confirmar que sí. Entre les experiències que les dones en-

questades explicaven s’hi trobava un augment de salari a tots 

els dentistes homes de la clínica dental menys a una dentista 

al·legant que tenia poca experiència, ja que només feia dos 

anys que havia acabat els estudis d’Odontologia, mentre que 

un company de promoció que treballava a la mateixa clíni-

ca sí que va tenir aquest augment de sou. Una altra dentista 

explicava que es va sentir discriminada per no haver estat 

escollida en una feina perquè estava en edat fèrtil i moltes al-

tres coincidien en haver estat qüestionades per pacients pel 

simple fet de ser dones, ja que segons els van dir “un doctor 

els aporta més confiança”.

En el moment d’estudiar més concretament la igualtat de gè-

nere a les clíniques dentals, quan es preguntava sobre si resul-

tava difícil conciliar la vida personal i la professional, hi havia 

més persones enquestades que asseguraven que els era difícil 

compaginar els assumptes familiars amb la feina, concreta-

ment un 56,24% de les persones enquestades. També era supe-

rior el percentatge de col·legiats/des, un 51,20%, que creia que 

els requeia més responsabilitat familiar sobre ells que sobre la 

seva parella.

Pel que fa a les hores diàries que els i les col·legiades dedica-

ven a assumptes familiars, el 57,11% afirmava que inverteix 

entre 1 i 3 hores a aquests temes, el 33,26% entre 4 i 6 hores i el 

9,63% més de 6 hores. En canvi, quan es qüestionava si la deci-

sió de tenir fills havia influït en la carrera professional, més de 

la meitat de les persones enquestades, el 53,39%, assegurava 

que no els havia afectat. 

Quan es tractava el tema salarial, les respostes eren força 

diversificades. El 39,61% dels col·legiats enquestats afirmava 

que mai havia tingut un salari diferent al dels companys de 

la mateixa categoria salarial; en canvi, un 22,10% assegurava 

que sí que havia tingut un sou inferior; mentre que només el 

2,84% assenyalava que el seu salari havia estat superior al de 

la resta de companys. El 35,45% restant desconeixia si havia 

tingut aquestes diferències salarials en algun moment de la 

seva carrera professional.

Sobre la jornada laboral i els fills

Al llarg de l’enquesta, també s’havia plantejat qüestions rela-

cionades amb la jornada laboral i els fills. En aquesta línia, el 

58,21% dels enquestats treballava a jornada completa, mentre 

que la jornada laboral d’un 29,54% era d’horari parcial. Si se-

guim analitzant els resultats de l’enquesta, quan es pregunta-

va per si es tenien fills menors de 18 anys, les respostes eren 

molt igualades, ja que un 53,83% afirmava que sí, mentre que 

un 46,17% o bé no en tenia o bé eren majors d’edat

"L'enquesta la van contestar 457 persones 
col·legiades, de les quals un 72,43% van ser 
dones, un 27,35% homes i un 0,22% altres"
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El COEC posa en marxa una sèrie de vídeos amb 
consells sobre la salut bucodental a través de les 
xarxes socials

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

ha posat en marxa una campanya divulgativa amb consells 

sobre la salut bucodental, en format audiovisual, a través 

dels seus perfils de les xarxes socials. Aquesta iniciativa va 

començar el diumenge 20 de març amb motiu del Dia Mun-

dial de la Salut Bucodental.

Diversos col·legiats/des del COEC transmeten consells a la 

comunitat virtual que el col·legi té a Facebook, Twitter i Ins-

tagram mitjançant vídeos divulgatius, en els quals es trac-

ten diversos temes com, per exemple, quant ha de durar el 

raspallat de dents, quin col·lutori cal utilitzar, quanta quanti-

tat de pasta de dents s’ha de posar al raspall, què és la càries 

o què fer si sagnen les genives. 

El primer vídeo que es va compartir per posar en marxa 

aquesta campanya està protagonitzat pel Dr. Toni Gómez, 

vicepresident del COEC, i explica d’una manera molt visual 

quins passos cal seguir per fer un bon raspallat i arribar a 

totes les zones de la boca.

En tots els casos, els professionals recorden que és molt impor-

tant visitar el dentista un cop l’any, com a mínim, i en cas de 

tenir algun dubte o detectar alguna anomalia a la boca o gola és 

essencial exposar-ho a l’odontòleg al més aviat possible.

Així doncs, el COEC continua treballant en la promoció de 

la salut bucodental. El president del COEC, el Dr. German 

Pareja, exposa que “una de les prioritats del nostre col·legi 

és divulgar consells i informació d’interès amb l’objectiu de 

fer educació sanitària i pedagogia de la importància de tenir 

una bona higiene bucodental i conscienciar la societat sobre 

la importància de visitar el dentista, com a mínim, una ve-

gada l’any”.

Accedeix al vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=46dU5XwEMYI

https://youtu.be/46dU5XwEMYI
https://www.youtube.com/watch?v=54xm61pdoqs
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 Ara, per ser empleada o 

empleat de COEC
et posem fàcil viure

l’experiència DiR
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El 85,51% dels col·legiats ha rebut la tercera 
dosi de la vacuna contra la covid-19

El 85,51% dels col·legiats ha rebut la tercera dosi de la 

vacuna contra la covid-19, segons una enquesta del 

Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-

lunya (COEC) en què han participat 938 col·legiats i col·legia-

des i que va estar activa del 25 de gener al 7 de febrer. El 8,09% 

s'ha inoculat la primera i la segona dosi, però ja tenien cita 

o havien contactat per a la tercera dosi; el 5,39% fins aquell 

moment només tenien la primera i la segona dosi, i no tenien 

notícies de la tercera; i el 1,01% només tenen una dosi posada.

Quan es pregunta pel mètode de citació de la tercera dosi, el 

55,22% assegura que va rebre un SMS de Salut i va acudir al 

punt de vacunació indicat, mentre que el 24,83% va demanar 

cita per internet; el 6,47% s'ha vacunat per la via dels profes-

sionals sanitaris públics perquè treballa a l'ICS; el 4,62% va 

anar sense cita a un dels punts de vacunació per professio-

nals sanitaris privats; i al 4,36% el van vacunar al seu CAP, 

presentant la declaració responsable i acreditació de ser pro-

fessional sanitari.A la pregunta si s'han contagiat de la covid 

des que va començar la pandèmia, el 66,78% afirma que no; 

en canvi, el 33,22% sí que l’ha patida. Dels col·legiats i col·le-

giades que s'han contagiat, el 89,22% només ho ha fet una 

vegada i el 10,78% més d'una.

Vacuna antigripal

Al llarg de l'enquesta, també s'ha preguntat sobre la vacu-

nació antigripal. En aquest context, el 26,75% ja s'havien va-

cunat de forma habitual contra la grip; tanmateix, el 73,25% 

no ho havien fet. Enguany, el 28,38% sí que s'ha inoculat la 

vacuna contra la grip i el 71,62% no se l'ha posada. Respecte a 

la campanya del COEC per promoure la vacunació antigripal 

dels dentistes, el 60,37% afirma haver-la vist i un 39,63% no 

li ha arribat aquest missatge. En aquesta mateixa línia, el 

20,08% assegura que aquesta campanya ha influït en la seva 

decisió de vacunar-se, mentre que el 79,92%, no. Per acabar, 

el 35,14% afirma que la pandèmia de coronavirus ha condi-

cionat la seva decisió de vacunar-se enguany contra la grip, 

però al 64,86% no els ha repercutit.
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La col·legiada Montserrat Nadal Tarruella, 
guanyadora de la tercera edició d’El cas clínic 
del COEC

La tercera edició d’El cas clínic del COEC es va anunciar 

el 16 de març i hi van participar 90 col·legiats i col·legi-

ades, 23 dels quals van encertar la resposta i van jus-

tificar la seva elecció correctament. La col·legiada Montserrat 

Nadal Tarruella va ser la guanyadora del llibre Medicina y Pa-

tología Bucal, del professor José V. Bagán.

En aquesta ocasió, el cas i la fotografia van estar aportats per 

la Dra. Helena Viñals i es plantejava la situació d’una pacient 

de 7,5 anys amb antecedents de traumatisme en la 51. Es rea-

litza una consulta per fer una valoració oral ja que encara no 

li ha caigut cap de les incisives anteroinferiors. Li comença a 

erupcionar la 36, però clínicament no presenta ni la 16, ni la 

26, ni la 46. A banda del que es mostra a la imatge clínica, la 

pacient presenta llagues de repetició, la llengua lleugerament 

depapil·lada i un cert grau de xerostomia.

La resposta correcta era que el retard en l'erupció dental, els 

defectes en l'esmalt i l'estomatitis aftosa recurrent (EAR), a 

més d’una glossitis atròfica i una xerostomia, poden ser les 

manifestacions orals d'una malaltia celíaca. Actualment, té 

una prevalença estimada a Europa d'un 1%.

La majoria de casos de retard en l'erupció dentària responen 

a patrons familiars tardans o causes idiopàtiques, si bé no po-

dem perdre de vista les alteracions genètiques, els dèficits nu-

tricionals, les síndromes de malabsorció i algunes alteracions 

endocrines, entre d'altres.

Els defectes a l'esmalt es presenten en el 50% dels celíacs i són 

simètrics i cronològics, presents sobretot en la dentició tempo-

ral però també en la permanent.

Hi ha estudis que mostren que un 25% de pacients celíacs presen-

ten EAR, encara que no se sap si està influenciada pel dèficit de 

vitamina B12 i B9 o respon només a una causa immune. Quan els 

pacients segueixen una dieta lliure de gluten, l'EAR desapareix.

En el cas clínic presentat, hi ha tres alteracions que poden fer 

pensar en una malaltia celíaca i, per això, el més oportú és re-

metre la pacient al pediatre explicant les manifestacions orals 

i la sospita clínica.

"Es plantejava la situació d’una pacient de 
7,5 anys amb antecedents de traumatisme 
en la 51. Es realitza una consulta per fer una 
valoració oral ja que encara no li ha caigut 
cap de les incisives anteroinferiors"
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El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb 

la voluntat de contribuir a l’enriquiment científic de l’odontoesto-

matologia catalana i fomentar la participació dels col·legiats en la 

recerca científica d’excel·lència, convoca la segona edició del pre-

mi per al millor projecte de recerca original i inèdit en el camp de 

l’odontoestomatologia per fer un estudi científic, anomenat Premi 

Científic del COEC.

El premi, dotat amb 10.000 euros per al primer classificat i 5.000 

euros per al segon, està obert a tots els professionals col·legiats al 

COEC que, de forma individual o col·lectiva, presentin la seva can-

didatura d’acord amb les bases de participació.

La presentació de candidatures es farà telemàticament al COEC, 

tal com ve recollit a les bases de la convocatòria, i el termini fina-

litzarà el dia 6 de maig de 2022.

Consulteu tota la informació sobre el Premi Científic del COEC.

El COEC convoca la segona edició del Premi Científic

https://webmail.coec.cat/docs/bases-premi-cientific-coec-2ed-ca.pdf
https://www.coec.cat/ca/espai-collegial/premi-cientific
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CORPORATIU · Les persones col·legiades es realitzen 178 tests PCR gràcies al conveni signat pel COEC

Es realitzen 178 tests PCR gràcies al conveni 
signat pel COEC

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya 

ha donat als col·legiats i col-

legiades l’oportunitat de fer-se tests 

PCR i serològics ELISA a un preu més 

assequible en alguns laboratoris ha-

bilitats (Synlab, Cerba, Duran-Bellido 

i Echevarne). El conveni que havien 

sigant va arribar a la seva fi el 31 de 

desembre. En total, s’han dut a terme 

178 testos des de l'1 d'octubre de 2020, 

dia en què es va iniciar aquest acord, 

dels quals 15 han estat positius.

"La intenció amb la qual vam decidir fir-

mar aquest conveni era facilitar al mà-

xim l'accés a les proves PCR als nostres 

col·legiats. Com sempre, el col·legi va 

estar present per donar servei als col-

legiats i col·legiades i facilitar-los que 

es poguessin fer proves diagnòstiques 

a preus avantatjosos", explica el presi-

dent del COEC, el Dr. German Pareja.

"En total, s'han dut a 
terme 178 testos des de 
l'1 d'octubre de 2020, dia 
en què es va iniciar aquest 
acord, dels quals 15 han 
estat positius"
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CANAL

Més de 50 vídeos validats pel COEC amb informació de rigor

Converteix-la en una oportunitat 
per a comunicar-te amb els pacients

La consulta comença
a la sala d'espera
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La seu provincial de Tarragona lliura els 
premis als guanyadors del concurs de Dibuix 
de Nadal 

El passat 17 de desembre de 2021 es 

van lliurar els premis als guanyadors 

del Concurs de Dibuix per dissenyar 

la felicitació de Nadal del COEC J.P. de 

Tarragona.

Com sempre, per dur a terme aquest 

concurs, es trien escoles amb nens en 

risc d'exclusió social. Enguany, l'esco-

llida va ser l'escola Sant Bernat Calbó 

de Reus (Tarragona), amb la participa-

ció dels nens de 6è de Primària.

El primer premi, una bicicleta i un 

casc, va ser per al G.G., de 6èC. Aquest 

dibuix va ser l’escollit per fer la felici-

tació de Nadal d’aquest any. El segon 

premi, un patinet i un casc, va recaure 

en la M.O., de 6èA, i el tercer premi, uns 

patins i un casc, se’l va endur l’A.I., de 

6èB.

Un any més, el lliurament d'aquests 

regals va ser molt gratificant. Les en-

carregades de lliurar els premis van 

ser les doctores Nataliya Ostapchuk i 

Marcela del Pilar Tacca, membres de la 

Junta de Govern Provincial del COEC 

Tarragona.

També es va lliurar a tots els partici-

pants un exemplar de la segona edició 

de La veritable història de la fada de 

les dents, a més de raspalls i dentífrics 

de mostra que ens van donar de forma 

altruista algunes cases comercials.

CORPORATIU · La seu provincial de Tarragona lliura els premis als guanyadors del concurs de Dibuix de Nadal 

"També es va lliurar a tots 
els participants un exem-
plar de la segona edició
de La veritable història de la 
fada de les dents"

"Com sempre, per dur a 
terme aquest concurs, es 
trien escoles amb nens en 
risc d'exclusió social"



Més de 46.000 revistes electròniques
de diferents especialitats

Un total de 560 revistes electròniques
d’Odontologia

I molts més títols al teu abast.

* Servei exclusiu per a la col·legiació del COEC.
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COEC i Biblioteca Digital de la UIC
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tots els títols 
disponibles
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Com valora l’existència d’un projecte com la Clínica Solidària?

L’existència de la Clínica Solidària del COEC és una clara 

resposta del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 

Catalunya a les necessitats que existeixen en una part de la 

població que d'una altra manera malviuria i no disposaria 

d’una salut bucodental correcta, un dret que ha de tenir tot-

hom, sense que el poder d’adquisició hi influeixi.

Expliqui’ns alguna anècdota curiosa que hagi viscut a la Clí-

nica Solidària i que recordi amb especial afecte.

D’anècdotes en podria explicar moltíssimes, però en desta-

caria les coneixences de persones o llocs en comú amb els 

pacients. Un dia, un pacient em va presentar una persona 

que ens va ajudar en un projecte professional, per exemple.

I un altre dia al Camp Nou em va saludar efusivament un 

pacient que estava fent de voluntari per a la Creu Roja, orga-

nització que proporciona pacients a la Clínica Solidària. En 

aquell moment, vaig sentir que tot això val la pena.

Treballar en projectes solidaris pot remoure les emocions. 

Recorda cap moment emocionalment especial?

La veritat és que puc dir que cada pacient, en un moment o 

altre, et genera emoció. La mateixa que veus en la seva mirada 

i les seves paraules i els seus gestos d'agraïment. Recordo un 

home que em va esperar una bona estona al carrer fins que 

vaig sortir per agrair-me personalment el tracte humà i profes-

sional i em va comentar que li havíem augmentat l'autoestima.

Recordo una senyora que també em va esperar a fora per ex-

pressar la seva felicitat per poder tornar a somriure i men-

jar sense dolor. És per això que t'emociona veure com van 

agafant confiança, et van estimant, un sentiment recíproc, 

alhora que venen més arreglats i veus que els seus rostres 

mostren més alegria que el primer dia que van acudir a la 

Clínica Solidària.

Havia participat abans en algun projecte solidari? En quin? 

Per què?

L'any 1990 vaig crear amb l’Ajuntament de Seva d'aleshores 

(molt conscienciat a millorar la salut bucodental dels se-

vencs) un servei de prevenció i tractament bucal municipal 

en què la població fins als 15 anys, els pensionistes i aquelles 

persones que els serveis socials municipals decidien (a ve-

gades temporalment només) se'ls atorgava un "carnet mu-

nicipal" amb el qual gaudien d'uns serveis molt especials. 

Amb aquesta iniciativa volien potenciar que els nois i noies 

de Seva estiguessin lliures de càries i amb la millor oclusió. 

CORPORATIU · Entrevista al Dr. Xavier Bogunyà, voluntari a la Clínica Solidària

“Fer de voluntari a la Clínica Solidària del 
COEC t’ajuda a canviar de rutina, a conèixer 
gent excepcional i a endur-te més tu que no 
pas els pacients”

El Dr. Xavier Bogunyà va decidir fer-se voluntari de la Clínica Solidària del COEC perquè desenvolupar una feina 
altruista des d'un ens oficial comporta respecte al col·lectiu i a la societat en general, rigor i serietat, i, alhora, 
facilita confraternitzar amb els col·legues.

El voluntariat en aquest espai solidari del col·legi et permet fer la feina que t'apassiona sentint-te més lliure 
que mai, on el pacient t'escolta com a professional, però al mateix temps et mira com a persona propera. El 
Dr. Bogunyà explica que és el moment de la setmana en què se sent millor pagat, ja que l'aportació que el fa 
ser solidari és més gran que el que ell dona.
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Les escoles del municipi s’hi van implicar profundament i 

fèiem xerrades i demostracions pràctiques a tots els alum-

nes. Es van organitzar per poder-se raspallar bé al migdia, 

fèiem unes xerrades amb els pares i cada any, revisions al 

gabinet dental amb la confecció d'un informe.

També es buscava millorar la qualitat de vida dels pensi-

onistes i dels pacients derivats pels serveis socials allibe-

rant-los de dolor i infeccions al mateix temps que els facili-

tàvem la masticació amb pròtesis. Han estat vint-i-set anys, 

un gran balanç i un comiat no desitjat però que m'ha ajudat 

a centrar-me en tots els altres projectes.

Paral·lelament, des de principis d’octubre del 2012, col·laboro 

amb l’ABJ (Agrupació Barça Jugadors), ajudant-los tant com 

puc. L’ABJ, creada el 1959, és l’associació d’exfutbolistes del 

FC Barcelona i té l’objectiu de vetllar pels jugadors i jugado-

res després de la seva vida professional, integrant-los, aju-

dant-los i acompanyant-los. És en aquest marc de solidari-

tat que ofereixo, a les meves instal·lacions, els meus serveis 

d’odontòleg als més necessitats.

Com motivaria els companys a fer-se voluntaris de la Clíni-

ca Solidària?

Venir a la Clínica Solidària del COEC unes hores, ni que sigui 

un cop al mes, t’ajuda a canviar de rutina, conèixer gent ex-

cepcional i el que més et sorprendrà és que t’enduràs més tu 

que no pas els pacients.

Vull fer un especial reconeixement a tots i totes les pacients 

que es posen a les nostres mans amb confiança i, sobretot, al 

creador d'aquesta clínica, el Dr. Ventura Menardia; a la cap 

visible, ànima i responsable de tot, la Sra. Patrícia Mateu; i a 

tots i totes les col·legues que en moltes ocasions han fet de la 

seva consulta una Clínica Solidària particular .

Per últim, desitjar tot l'èxit a la nova coordinadora, l'Adriana 

Casá.
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LEGAL · El COEC actualitza els consentiments informats i n’ofereix una versió en anglès

El COEC actualitza els consentiments 
informats i n’ofereix una versió en anglès

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Ca-

talunya ha actualitzat i ampliat els consentiments 

informats que té a disposició per als seus col·legiats. 

A partir d’ara, a més de les versions que s’oferien en català i 

castellà, els col·legiats i col·legiades també podran descarre-

gar-se’n una versió traduïda a l’anglès. Aquests documents es 

poden descarregar des de la intranet del COEC.

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària 

i conscient d’un pacient, manifestada en ple ús de les seves 

facultats i després de rebre la informació adequada, perquè 

tingui lloc una actuació que afecta la seva salut.

El consentiment informat es dona verbalment per regla gene-

ral. Aquest consentiment s'ha de donar per escrit en els casos 

d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics in-

vasius i, en general, quan es duen a terme procediments que 

comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles, sus-

ceptibles de repercutir en la salut del pacient.

El document de consentiment informat acredita l’autorització 

del pacient amb coneixement dels riscos o conseqüències de 

l’acte mèdic, així com el compliment de l’obligació d’informar 

i de no tractar cap pacient sense la seva autorització prèvia, 

excepte quan hi hagi un risc greu per a la salut pública i una 

situació d’urgència greu que no permeti retards.

Característiques del consentiment informat

• El consentiment informat és un procés de co-

municació entre el doctor o doctora i la persona 

pacient. Dins d’aquest procés, és una presa de de-

cisió basada en la informació rebuda pel pacient 

i és també un element de seguretat clínica.

• Es considera un dret del pacient que forma part 

de l’acte mèdic.

• És necessari per al compliment dels deures ètics 

i legals dels doctors.

• És obligatori en qualsevol actuació en l’àmbit de 

la salut.

• El document de consentiment ha de ser específic 

per a cada supòsit.

• En qualsevol moment la persona pot revocar 

lliurement el consentiment donat.

“El consentiment informat s'ha de donar 
per escrit en els casos d’intervencions 
quirúrgiques, procediments diagnòstics 
invasius i, en general, quan es duen a 
terme procediments que comporten 
riscos i inconvenients notoris i previsibles, 
susceptibles de repercutir en la salut del 
pacient”
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En aquest article intentaré expli-

car de manera breu els dubtes 

que s'han plantejat freqüent-

ment en la nostra comissió sobre el 

consentiment informat, un tema de 

gran importància.

En primer lloc, cal diferenciar dos do-

cuments: la història clínica, en la qual 

es recullen les dades i particularitats 

pròpies de la salut de cada pacient, i el 

consentiment informat.

Tots dos documents formen part de la 

documentació clínica.

Què és el consentiment informat?

Consta de dues fases o estadis definits 

i s'han de seguir gradualment.

Així doncs, en primer lloc, cal un procés 

d'informació en el qual es trasllada al 

pacient el diagnòstic, possible pronòstic, 

les alternatives de tractament i els plans 

de tractament així com els seus riscos.

En segon lloc, s'ha de formalitzar el 

consentiment del pacient mitjançant 

la firma d'un document anomenat con-

sentiment informat (DCI), és a dir, l'au-

torització per part del pacient a fer-se un 

determinat tractament, un cop ha entès 

la informació facilitada pel dentista.

El consentiment informat pot ser 

verbal?

Sí, però la llei ens limita els consenti-

ments informats verbals a aquells pro-

cessos en què no hi hagi una interven-

ció quirúrgica.

De la Llei catalana 21/2000, de 29 de 

desembre, sobre els drets d'informació 

concernent a la salut i l'autonomia del 

pacient, i la documentació clínica, així 

com de la Llei 41/2002, de 14 de novem-

bre, bàsica reguladora de l'autonomia 

del pacient i de drets i obligacions en 

matèria d'informació i documentació 

clínica podem afirmar que:

El consentiment informat és la confor-

mitat lliure, voluntària i conscient d’un 

pacient, manifestada en ple ús de les 

seves facultats i després de rebre la in-

formació adequada, perquè tingui lloc 

El document de consentiment informat
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una actuació que afecta la seva salut.

El consentiment informat es dona ver-

balment per regla general. Aquest con-

sentiment s'ha de donar per escrit en 

els casos d’intervencions quirúrgiques, 

procediments diagnòstics invasius i, 

en general, quan es duen a terme pro-

cediments que comporten riscos i in-

convenients notoris i previsibles, sus-

ceptibles de repercutir en la salut del 

pacient.

El document de consentiment infor-

mat acredita l’autorització del pacient 

amb coneixement dels riscos o con-

seqüències de l’acte mèdic, així com el 

compliment de l’obligació d’informar i 

de no tractar cap pacient sense la seva 

autorització prèvia, excepte quan hi 

hagi un risc greu per a la salut pública 

i una situació d’urgència greu que no 

permeti retards.

Si busquem la definició de "tractament 

invasiu", gairebé totes elles coincidei-

xen en la pràctica total que es defineix, 

per exemple, en el diccionari mèdic de 

la Universitat de Navarra:

adj. Que té la capacitat d’introduir-se a 

l’organisme. || Es diu del procediment 

que es realitza mitjançant la introduc-

ció d'aparells o sondes en l'organisme 

per accessos no naturals.

Si busquem què s'entén per cirurgia:

Part de la medicina que té com a objec-

tiu tractar les malalties, les deforma-

cions, els traumatismes, etc., per mitjà 

d'operacions manuals o instrumentals. 

També s'aplica a la pràctica quirúrgica.

Què podria ser un tractament invasiu 

en la nostra professió, o una cirurgia en-

tesa com una operació manual o acom-

panyada d'instrumental per tractar una 

malaltia introduint-se en l'organisme?

Cada dia tractem pacients afectats per 

una malaltia, una càries i les seves 

conseqüències; per exemple, és una 

malaltia, com també la malaltia pe-

riodontal i d’altres tipus de patologies 

bucodentals. Aparells rotatoris amb les 

seves freses, un elevador, llimes d'en-

dodòncies, podrien considerar-se ins-

truments per penetrar als teixits.

Tots aquells tractaments en els quals 

es penetra a l'interior de teixits podri-

en ser entesos com a cirurgies i són la 

majoria dels nostres tractaments. Cer-

tament hi ha cirurgies majors i menors, 

però la llei no discrimina pel que fa al 

consentiment informat.

Recordem també que una dent està 

composta per diferents teixits, per això 

es podria entendre que totes les acci-

ons en què s’hi penetri són suscepti-

bles de poder considerar-se invasives i, 

per descomptat, aquelles en què hi ha 

penetració a teixit tou o os.

Quins avantatges té un consentiment 

únicament verbal davant d'un verbal i 

escrit firmat?

En principi, cap. Tot i així, és altament 

recomanable anotar el procés d'in-

formació en la història clínica. En tot 

cas, el consentiment verbal sí que pot 

tenir desavantatges en casos de litigi. 

Així doncs, tots els documents que es 

puguin aportar signats pel pacient evi-

ten una confrontació per la veracitat 

de la paraula de les parts donant fe i 

autentificant que l'explicació i l'accep-

tació han existit. A més, les pòlisses 

d'assegurança de responsabilitat ci-

vil professional plantegen en moltes 

ocasions l'exclusió de sinistres en les 

quals no consta el consentiment escrit 

del pacient.

“Tots aquells tractaments 
en els quals es penetra 
a l'interior de teixits 
podrien ser entesos com a 
cirurgies, i són la majoria 
dels nostres tractaments. 
Certament hi ha cirurgies 
majors i menors, però 
la llei no discrimina pel 
que fa al consentiment 
informat”

LEGAL · El document de consentiment informat
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Com ha de ser un consentiment 

informat?

Un consentiment informat ha de ser 

complet, però alhora fàcil d'entendre 

pel pacient. És a dir, ha d'estar infor-

mat de tal manera que el pacient, en 

llegir-lo, el comprengui fàcilment, mit-

jançant una informació exhaustiva 

però no excessiva. Inevitablement al 

pacient li poden sorgir dubtes, tot i que 

el DCI pugui semblar de comprensió 

senzilla, i nosaltres tenim l'obligació 

de resoldre aquests dubtes.

Si el pacient ho desitja, se li pot donar 

una còpia del DCI abans de firmar-lo 

perquè el valori i expressi posterior-

ment la seva voluntat de rebre més in-

formació, si és possible. Un cop aclarits 

tots els dubtes que ens plantegi, ha de 

signar el DCI.

A banda del pacient, quin professional 

de la clínica firmarà també el 

consentiment?

L'odontòleg encarregat d'informar i ex-

plicar el tractament. Pot ser l'odontòleg 

que li farà el tractament, encara que no 

participi en totes les seves fases, o el 

mateix responsable assistencial de la 

clínica, que s'encarregarà de fer el se-

guiment del cas.

Convé aclarir que legalment l'odontò-

leg que el signi té una sèrie d'obligaci-

ons que ha de complir. No és infreqüent 

que en casos de mala praxi en un trac-

tament en què intervenen diversos 

odontòlegs no només es demani a tots 

els seus intervinents o part d'ells, sinó 

també a l'odontòleg firmant del con-

sentiment informat.

És important afegir que el nostre codi 

deontològic ens indica que la respon-

sabilitat no es dilueix en el cas que hi 

hagi diversos professionals que hagin 

actuat en el tractament. Per tant, ca-

dascú respondrà per la seva actuació. I 

cal saber que si una actuació particular, 

inclosa en un pla de tractament global 

que s’està fent al pacient, no és correc-

ta, encara que només en sigui una part, 

podria, en aquest cas, tenir responsa-
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bilitat en aquesta eventual mala praxi.

En el cas que hi hagi disparitat de cri-

teris entre professionals, se n'ha d'in-

formar el responsable assistencial de 

la clínica i el Col·legi d'Odontòlegs, si 

s’escau, i la Comissió Deontològica. 

En cas que s’estiguin cometent supo-

sades males praxis continuades, com 

ha passat suposadament en casos com 

ara el d’iDental, i no se n’avisi, pot tenir 

repercussions tant legals com deonto-

lògiques.

Hi ha d'haver un consentiment per a 

cada tractament?

Posem un exemple. Si hem de fer un 

tractament en el qual es duran a ter-

me 5 endodòncies i 5 implants, no cal 

que es firmin 10 consentiments, però sí 

que s’ha de signar un consentiment per 

als implants i un altre per a les endo-

dòncies. Així doncs, cal que es firmi un 

consentiment per a cada tipus de trac-

tament, però no per a cada intervenció 

englobada en el mateix pla de tracta-

ment. Si es fa separat en el temps un 

nou pla de tractament, encara que sigui 

derivat del primer, és recomanable que 

se signi de nou el consentiment.

Què passa si un pacient es nega a 

firmar el consentiment informat en els 

casos previstos que hem comentat?

El que ens estarà dient és que no ens ha 

donat autorització per fer el tractament 

i, per tant, no hauríem de començar-lo.

Si el pacient és menor d'edat, qui ha de 

signar el consentiment?

Qui tingui la pàtria potestat o, si s'escau, 

el tutor legal del pacient fins als 16 anys. 

Això no vol dir que no se n'informi el pa-

cient, se’l n’ha d'informar però adaptant 

el llenguatge a la seva capacitat com-

prensiva i sense entrar en detalls, fer-ho 

de forma genèrica. Ara bé, el pacient me-

nor ha de saber el que se li farà.

Per a aquells pacients que estiguin en 

la franja d'edat de 16 a 18 anys, pot fir-

mar-lo només ell mateix, sempre que 

no hi hagi un risc vital. Però quan sigui 

possible, és preferible que es reculli la 

firma de tots dos.

Es pot fer un consentiment informat 

de manera digital?

Sí. Però s'ha de tenir la certesa que qui 

respon és qui diu ser qui és. Per a això, 

existeixen eines tecnològiques com el 

certificat electrònic o plataformes que 

ofereixen aplicacions segures, com, per 

exemple, la firma biomètrica.

En tot cas, també podria ser vàlida en dret 

la resposta mitjançant altres sistemes que 

d'alguna manera també puguin determi-

nar l'autoria de qui respon, principalment 

quan el contacte amb aquesta persona és 

regular amb el mateix sistema.

S'ha de donar una còpia del 

consentiment firmat si el pacient ens 

ho demana?

Sí, se li ha de facilitar una còpia del DCI 

signat.

Finalment, faig especial esment del fet 

que l'odontòleg firmant del consentiment 

adquireix una sèrie de responsabilitats. 

Per això, tots aquells odontòlegs que han 

signat els DCI en els casos que coneixem 

de clíniques marquistes que han tancat 

i que de vegades s'ha constatat que mai 

han vist el pacient, poden tenir clares re-

percussions legals, ja que s'intentaria do-

nar validesa a un document en el qual no 

ha participat quan a la pràctica s'admet, 

aparentment, haver-ho fet.

“Un consentiment informat 
ha de ser complet, però 
alhora fàcil d'entendre 
pel pacient. És a dir, ha 
d'estar informat de tal 
manera que el pacient, en 
llegir-lo, el comprengui 
fàcilment, mitjançant una 
informació exhaustiva però 
no excessiva”

LEGAL · El document de consentiment informat

DR. JAVIER TORRES POLO
Responsable de la Comissió Deontològica  
COEC Núm. 3.672 
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A Catalunya, l’organisme que 

regula els residus (en gene-

ral) és l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC) i els tràmits davant 

d’aquesta es fan a través del portal SDR.

Les clíniques dentals, com a producto-

res de residus, han de donar-se d’alta 

com a “Productors” al portal SDR. Tro-

bareu més informació addicional sobre 

aquest tràmit en aquest apartat i una 

guia pas a pas en aquest manual.

Les clíniques dentals, com a centres 

sanitaris que poden generar residus 

sanitaris de risc o específics, estan 

subjectes al Decret 27/1999, de 9 de fe-

brer, de la gestió dels residus sanitaris, 

que té com a objectiu l’ordenació i el 

control de la gestió dels residus sanita-

ris a Catalunya.

Els residus sanitaris són dins de l’àm-

bit de Salut i és per això que hi ha un 

segon organisme que intervé en el seu 

control a Catalunya: l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya (ASPCAT).

Les clíniques dentals, productores de 

residus sanitaris, tenen l’obligació de de-

clarar anualment la producció total gene-

rada d’aquests tipus de residus davant de 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

(ASPCAT). Aquí podeu accedir al tràmit.

Els residus sanitaris són les substànci-

es i els objectes generats a centres, ser-

veis i establiments sanitaris dels quals 

els posseïdors o productors es despre-

nen o tenen l’obligació de desprendre’s. 

Els residus sanitaris es classifiquen en 

dos grups: residus sense risc o inespe-

cífics i residus de risc o específics.

Als efectes de l’esmentat decret, els 

residus sanitaris es classifiquen en:

• Els residus sense risc o inespecífics 

classificats en els del grup I i grup II

• Els residus sanitaris de risc o espe-

cífics, classificats en grup III, i els 

citotòxics del grup IV

 

CLASSIFICACIÓ I LA SEVA GESTIÓ EN 

L’ÀMBIT DE LA CLÍNICA DENTAL

Grup I

Són residus municipals i no requerei-

xen exigències especials de gestió ni 

dins ni fora del centre generador.

Aquest grup de residus inclou: materials 

com cartró, paper, envasos buits de plàs-

tic, vidre o metall; i matèria orgànica, 

que normalment es generen en oficines 

i despatxos, cuines, bars, restaurants, 

menjadors, tallers, jardineria, etc. És a 

dir, són els que no procedeixen directa-

ment de les activitats assistencials.

A efectes de la clínica dental, són 

aquells que, generats als centres, no 

tenen res a veure amb l’activitat sani-

tària. Així doncs, no plantegen exigèn-

cies especials en la seva gestió.

Aquests residus són els que diposita-

rem als contenidors municipals ubicats 

a la via pública, seguint les indicacions 

de les fraccions de reciclatge vigents i 

normativa municipal.

Grup II

Són aquells generats com a conse-

qüència de l’activitat sanitària i que 

Els residus sanitaris a les clíniques dentals 

https://residus.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://residus.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
https://sdr.arc.cat/modemp/EditSolAltaReferencia.do
https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Registrar-se-com-a-productor-de-residus?category=
https://sdr.arc.cat/sdr/pdf/Guia_ajuda_productors_v1.pdf
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_27_1999.pdf
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_27_1999.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/residus_sanitaris/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Declaracio-anual-de-la-produccio-i-gestio-de-residus-biosanitaris-i-citotoxics-00001?category=760bd12a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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no representen més risc per a la salut 

i el medi ambient que els residus sò-

lids urbans. Tot i que fora del centre on 

es produeixen es consideren residus 

municipals com els residus del grup I 

i és l’ajuntament o l'ens municipal cor-

responent qui n’assegurarà la correcta 

gestió extracentre, dins de l’interior 

del recinte de la clínica dental hem de 

tractar-los amb precaució especial.

El grup II està constituït per residus 

que deriven directament de les pràc-

tiques i activitats sanitàries i, per tant, 

procedeixen bàsicament d’estances en 

les quals es duu a terme alguna activi-

tat assistencial. Són residus inerts i no 

especials que no requereixen precauci-

ons addicionals en la seva gestió fora 

del centre generador, i es consideren 

residus municipals.

Aquest grup de residus inclou: materi-

al de cures; robes i material d’un sol ús 

bruts (amb sang, secrecions o excreci-

ons); recipients de drenatge buits; bosses 

buides d’orina, de sang o d’altres líquids 

biològics; filtres de diàlisi; tubuladures; 

guixos; cotons; gases; mascaretes; bates; 

guants; talles i d’altres tèxtils d’un sol ús; 

i qualsevol altre residu tacat o que hagi 

absorbit líquids biològics, sempre que 

no es tracti de casos particulars inclo-

sos en la definició del grup III (com per 

exemple seria el cas dels residus de grup 

II derivats de l’assistència a pacients po-

sitius en covid-19, que passarien a tenir 

consideració de residus de grup III, tal 

com s’estableix a l‘Ordre SND/271/2020, 

de 19 de març, per la qual s’estableixen 

instruccions sobre gestió de residus en 

la situació de crisi sanitària ocasionada 

per la covid-19).

Els estudis microbiològics indiquen 

que el potencial patogènic dels residus 

del grup II no representa un risc més 

alt per a la salut pública ni per al medi 

ambient que els residus municipals. 

Així doncs, com que el risc associ-

at a la gestió dels residus municipals 

(recollida, transport i disposició) està 

completament acceptat, no té sentit 

prendre precaucions especials per a la 

gestió externa. 

 

Tanmateix, a l’interior del centre sa-

nitari, els residus del grup II són una 

reserva important de gèrmens oportu-

nistes que, a través d’un vector adequat 

(fonamentalment, les mans, els avant-

braços i el pit del personal sanitari), po-

den afectar els pacients immunodepri-

mits i, per tant, no s’han d’acumular a 

l’interior de les estances.

En conseqüència, a l’interior del cen-

tre sanitari cal prendre determinades 

precaucions per a la gestió dels residus 

del grup II, ja que el fet que es puguin 

tractar pels mateixos mètodes que els 

residus municipals no s’ha d’interpre-

tar com que no tenen cap risc, sinó que 

aquest està limitat a l’interior del cen-

tre sanitari.

La recollida dels residus sanitaris del 

grup II (no específics) s’ha de fer en 

bosses de polietilè de:

• Gruix mínim de 55 micròmetres 

(galga 220)

• Resistència al trencament

• Asèpsia en el seu interior

• Absència en el seu exterior d’ele-

ments sòlids, punxants i tallants

• Volum no superior a 90 litres

• Les bosses hauran d’estar diposita-

des, en tot moment, dins d’un reci-

pient o en una estructura de suport

• Es recomana la utilització de bosses 

d’un color diferent al de les del grup I.

En el cas de les clíniques dentals, situ-

ades fora de centres hospitalaris, llen-

çarem les esmentades bosses al conte-

nidor gris (rebuig) del nostre municipi.

 

Grup III, residus biosanitaris

Són residus vers els quals s’han de man-

tenir mesures de prevenció en la mani-

pulació, la recollida, l’emmagatzematge, 

el transport, el tractament i la disposició 

del rebuig tant dins com fora del centre 

generador, ja que poden generar un risc 

per a la salut laboral i pública.

En aquest grup s’inclouen els següents:

• Residus sanitaris infecciosos

• Agulles i material punxant i tallant

• Cultius i reserves d’agents infecci-

osos

• Residus d’animals inoculats biolò-

gicament

• Vacunes vives i atenuades

CORPORATIU · Els residus sanitaris a les clíniques dentals 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
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• Sang i hemoderivats en forma líqui-

da en recipients

• Residus anatòmics

On dipositarem els residus del grup III?

Els residus del grup III (residus sanita-

ris específics o de risc) s’han de diposi-

tar en recipients rígids, hermètics i re-

tolats amb l’indicatiu “Residus de risc”.

Cal recollir els residus tallants i pun-

xants dins de recipients rígids més pe-

tits identificats amb l’indicatiu “Resi-

dus de risc”.

Els residus sanitaris específics líquids 

corresponents a mostres de sang, he-

moderivats i d’altres líquids biològics 

que no puguin ser abocats pel desguàs, 

s’han de recollir en recipients rígids 

impermeables i hermètics.

Els residus sanitaris es poden emma-

gatzemar durant un període màxim de 

6 mesos, sempre en condicions d’higie-

ne i seguretat.

Grup IV

Són residus tipificats en normati-

ves singulars i citotòxics: la gestió 

d’aquests residus està subjecta a re-

queriments especials des del punt de 

vista higiènic i mediambiental, tant 

dins com fora del centre generador.

El residus citotòxics són els compostos 

per restes de medicaments citotòxics i 

tot el material que hi està en contacte 

que presenten propietats cancerígenes, 

mutàgenes i teratògenes.

Aquest grup inclou:

• Residus citotòxics

• Residus químics

• Medicaments caducats, olis mine-

rals i sintètics

• Residus de laboratoris radiològics

• Residus radioactius

Pel que fa als citotòxics, s’han de dipo-

sitar en recipients rígids de polietilè o 

poliestirè d’un sol ús i hermètics, reto-

lats amb l’indicatiu “Material contami-

nat químicament. Citotòxics”.

En general, són un tipus de residus que 

no es generaran a les clíniques dentals.

 

Tràmits que ha de fer la clínica dental 

quant a la gestió dels residus

A la clínica dental, per a la recollida, 

transport i gestió dels residus del grup 

III fora del centre, haurem de comp-

tar amb una empresa autoritzada per 

l’Agència de Residus de Catalunya pel 

tractament de residus sanitaris dels 

grups III i IV, la qual pugui acreditar la 

correcta gestió i traçabilitat dels resi-

dus sanitaris generats al nostre centre.

En cada recollida, ens entregaran un 

full de seguiment i la clínica ha de te-

nir al dia, en un règim d’autocontrol, 

un sistema de registre de la informació 

derivada de la vigilància i control de la 

gestió dels residus sanitaris, en format 

electrònic (aquest sistema substitueix 

el llibre vermell de Registre existent 

fins juliol de 2021).

Un cop l’any, dins del primer trimestre 

de l’any, haurem de presentar davant 

l’Agència de Salut Pública de Catalu-

nya (ASPCAT) la “Declaració anual de 

producció i gestió de residus sanitaris 

i biosanitaris”, on farem constar el vo-

lum total en litres de residus del grup III 

https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/centres_generadors_de_residus_sanitaris/tramits_associats/llibre-registre/
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/centres_generadors_de_residus_sanitaris/tramits_associats/llibre-registre/
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generats cada mes a la clínica corres-

ponents a l’anualitat anterior.

Actualment, aquest tràmit només es 

pot fer en línia i s’ha de disposar de 

certificat digital. Accés al tràmit.

Us facilitem un videotutorial de com fer 

pas a pas la tramitació electrònica de la 

“Declaració anual de residus sanitaris“ 

de la clínica dental davant de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):  

https://www.coec.cat/ca/noticies/aju-

da-tramits-electronics-gencat

Recordeu que, com a pas previ, les clí-

niques dentals, com a productores de 

residus sanitaris, han d’estar donades 

d’alta com a “Productors” al portal SDR. 

Trobareu més informació addicional 

sobre aquest tràmit en aquest apartat 

i una guia pas a pas en aquest manual.

Empreses de gestió de residus

Hi ha diferents figures dins l’àmbit dels 

residus i les podem identificar perquè 

cada empresa registrada/autoritzada té 

assignat un codi identificador de l’SDR, 

el qual s’utilitza per formalitzar qualse-

vol documentació de gestió de residus.

• Productor (de residus sanitaris codi 

format S-#####.#)

• Gestor (E-####)

• Transportista (T-####)

• Agent (A-####)

• Negociant (N-####)

La clínica dental és el productor del 

residu. Ha d’estar donada d’alta al por-

tal SDR de l’ARC com a “Productor” de 

residus sanitaris i ha de tenir un con-

tracte amb un gestor de residus sanita-

ris (grup III).

Els gestors de residus sanitaris a Ca-

talunya són aquells que tenen plantes 

d’esterilització i d’incineració autorit-

zades per l’ARC. Actualment (novem-

bre de 2021) a Catalunya, aquestes em-

preses són Cespa, Consenur i TMA.

Tanmateix, la clínica dental pot utilit-

zar la intermediació d’un agent autorit-

zat perquè li busqui les millors ofertes 

del mercat i li gestioni la tramitació del 

contracte amb el gestor.

L’agent de residus actua per compte d’un 

tercer, el productor (la clínica dental), 

que contracta els seus serveis d’inter-

mediació perquè organitzi en nom seu 

el tractament dels residus. Així doncs, la 

responsabilitat sobre el residu continua 

recaient sobre el productor, qui decideix 

en última instància quin gestor tractarà 

els seus residus. És a dir, la clínica den-

tal, com a productora del residu, ha de 

conèixer en quin gestor acaba el circuit 

del residu que s’ha generat al seu centre 

i tenir la documentació que ho acrediti. 

Cercador d’agents.

La clínica dental també ha d’utilitzar 

els serveis d’un transportista autorit-

zat per al transport de residus del grup 

24 (residus sanitaris del grup III). Com 

assegurar-nos que l’empresa que ens 

fa la recollida i transport dels residus 

sanitaris de la clínica està autoritza-

da? Al cercador filtrant per comarca on 

està situada la clínica dental i marcant 

a ‘Grup de residus’ l’opció “24 Residus 

sanitaris del grup III”.

CORPORATIU · Els residus sanitaris a les clíniques dentals 

Més informació sobre la gestió de residus sanitaris:

• Guia de Gestió de Residus Sanitaris, Generalitat de Catalunya, any 2000

• Agència de Salut Pública de Catalunya – Residus sanitaris

• Agència de Residus de Catalunya

• Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Declaracio-anual-de-la-produccio-i-gestio-de-residus-biosanitaris-i-citotoxics-00001?category=760bd12a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://www.coec.cat/ca/noticies/ajuda-tramits-electronics-gencat
https://www.coec.cat/ca/noticies/ajuda-tramits-electronics-gencat
https://sdr.arc.cat/modemp/EditSolAltaReferencia.do
https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Registrar-se-com-a-productor-de-residus?category=
https://sdr.arc.cat/sdr/pdf/Guia_ajuda_productors_v1.pdf
https://sdr.arc.cat/modemp3/listAgents.action?agentNegociant=A
https://sdr.arc.cat/modemp/ListTransportistes.do
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/centres-generadors-de-residus-sanitaris/guies/documents/arxius/residus.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/residus_sanitaris/
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/sanitaris/
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046-C.pdf
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El COEC ha posat en marxa la tercera edició del Pla d'In-

novació del COEC (PIC). La iniciativa està a punt d'en-

trar en la segona etapa, que consisteix en la compa-

ració dels models del producte i la votació dinàmica per part 

de les persones apuntades. Un total de 120 inscrits van decidir 

lliurement que, en aquesta nova edició, el producte escollit 

seria un escàner intraoral, el qual permet crear un arxiu di-

gital en 3D de la boca del pacient i així generar treballs sobre 

aquesta.

Els col·legiats i col·legiades han pogut triar entre cinc eines 

tecnològiques diferents: impressora 3D, lupa binocular amb di-

ferents graduacions, CBCT, autoclau i la proposta guanyadora 

amb 55 vots, l'escàner intraoral. 

El COEC, durant aquesta segona etapa, negociarà amb la in-

dústria per aconseguir les condicions més avantatjoses per 

a l’adquisició dels productes que es vulguin comprar. Poste-

riorment, el 14 de maig es durà a terme la demostració de ca-

dascun dels models del producte que presenten les marques 

per tal que els inscrits puguin votar l’oferta que més s’adeqüi 

a les seves necessitats.

El PIC compta amb un web específic (https://pic.coec.cat/) 

perquè els inscrits puguin interaccionar i participar en el 

procés d’una forma democràtica i transparent, ja que són els 

principis que regeixen aquesta iniciativa. En aquest web hi 

trobaran totes les ofertes per poder-les valorar i mostrar si 

tenen interès en la compra.

La finalitat del PIC

El COEC va crear el Pla d'Innovació del COEC (PIC) per posar a 

l’abast dels col·legiats i col·legiades les innovacions més disrup-

tives que poden suposar un canvi de paradigma per així millo-

rar la qualitat de l’odontologia a Catalunya a un preu competitiu.

En aquesta iniciativa hi pot participar qualsevol col·legiat o 

col·legiada que hi tingui interès sense cap compromís, ja que 

pot abandonar el procés de participació en qualsevol moment.

Cal recordar que el PIC no és una cooperativa de compres i no vol 

crear conflictes d’interessos amb les empreses del sector. Així 

doncs, les accions del PIC es limitaran a innovacions tecnolò-

giques que puguin fer més competitius els col·legiats del COEC, 

els quals podran dur a terme la seva feina amb més qualitat.

Els col·legiats i col·legiades escullen 
l'escàner intraoral com la innovació més 
disruptiva de la tercera edició del PIC
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PRO de
PROfessional
ASabadell Professional
som on hi ha els
millors PROfessionals

Perquè treballem en PRO dels PROfessionals com tu per
oferir-te solucions financeres pensades per als professionals
del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis
per ajudar-te a aconseguir els teus objectius i protegir els teus
interessos

I, a més, comptem amb un equip de gestors especialitzats
preparats per acompanyar-te i per donar resposta a les teves
inquietuds i necessitats financeres.

Podríem omplir aquest anunci amb arguments i ofertes difícils
de rebutjar, però preferim començar a treballar. Per això et
convidem a contactar amb nosaltres i un gestor t’explicarà
amb detall els avantatges que tenim per a tu.

T’estem esperant.

sabadellprofesional.com 900 500 170
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Como es sabido, mediante el 

Real Decreto-ley 32/2021, de 

28 de diciembre (BOE de 30 di-

ciembre), se han introducido diversas 

modificaciones en el marco normativo 

de las relaciones laborales. Limitando 

la atención a las modificaciones intro-

ducidas en los contratos temporales 

más habitualmente utilizados y ha-

ciendo hincapié en aquellos aspectos 

a considerar particularmente por las 

empresas a efectos de no incurrir en 

ilegalidades, se destacan los principa-

les contenidos de la reforma.

Uno de los propósitos declarados del 

legislador en la formulación de esta re-

forma ha sido el de poner coto a los al-

tos índices de temporalidad existentes 

en nuestro mercado de trabajo. Ello se 

explicita desde el principio en la nue-

va redacción del art. 15 del Estatuto de 

los trabajadores (en adelante ET), que 

empieza sentando la presunción ge-

neral de que “el contrato de trabajo se 

presume concertado por tiempo indefi-

nido”. Previsión que se refuerza con la 

afirmación rotunda de que “el contrato 

de trabajo de duración determinada 

solo podrá celebrarse por circunstan-

cias de la producción o por sustitución 

de persona trabajadora”. En efecto, la 

nueva regulación solo contempla dos 

modalidades de contratación temporal 

estructural. Desaparece, por tanto, el 

contrato para obra o servicio determi-

nado. Y con el propósito de subrayar la 

exigencia de causa en la contratación y 

temporal, el nuevo art. 15 ET concluye 

diciendo: “Para que se entienda que 

concurre causa justificada de tempo-

ralidad será necesario que se especi-

fiquen con precisión en el contrato la 

causa habilitante de la contratación 

temporal, las circunstancias concretas 

que la justifican y su conexión con la 

duración prevista”.

Dicho lo anterior, el nuevo contra-

to eventual por circunstancias de la 

producción queda previsto para hacer 

frente al incremento ocasional e im-

previsible y a las oscilaciones que, aun 

tratándose de la actividad normal de la 

empresa, generan un desajuste tempo-

ral entre el empleo estable disponible y 

el que se requiere. Entre estas oscila-

ciones, la norma comprende expresa-

mente a las vacaciones anuales. Junto 

a esta modalidad general del contrato 

eventual, la norma previene que las 

empresas también podrán hacer uso de 

este contrato para atender situaciones 

ocasionales, previsibles, de duración 

reducida y delimitada, que deberán 

aparecer debidamente identificadas 

en el contrato. Esta utilización solo 

será factible un máximo de noventa 

días por cada empresa durante el año 

natural (y no por trabajador, adviérta-

se), no utilizables, además, de manera 

continuada). A lo anterior, el RD-Ley 

añade que en ningún caso pueda iden-

tificarse como causa de este contrato la 

realización de los trabajos en el marco 

de contratas, subcontratas o concesi-

ones administrativas que constituyan 

la actividad habitual u ordinaria de la 

empresa.

La duración de este contrato eventual 

no podrá ser superior a 6 meses, am-

pliable por convenio colectivo sectorial 

hasta un máximo de 1 año. En el caso 

de que el contrato se hubiera concerta-

do por una duración inferior a la máxi-

Principales contenidos de la reforma laboral 
en materia de contratos temporales

Principales contenidos de la reforma laboral en materia de contratos temporales · LEGAL
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ma legal o convencionalmente esta-

blecida, podrá prorrogarse, mediante 

acuerdo de las partes, por una única 

vez, sin que la duración total del con-

trato pueda exceder de dicha duración 

máxima.

Al margen de la regulación del art. 15 

ET, cabe subrayar que la reforma no ha 

supuesto una modificación del régimen 

indemnizatorio por fin de este contrato 

temporal, pues se sigue contemplando 

una indemnización de doce días de sa-

lario por cada año de servicio (art. 49.1 

c ET). Ahora bien, sí que resulta signi-

ficativa la modificación introducida en 

la Ley General de la Seguridad Social 

para exigir a los contratos eventuales 

de duración inferior a treinta días una 

cotización empresarial adicional que 

se deberá abonar al finalizar el contra-

to y que, actualmente, ha quedado fija-

da en torno a 26 euros.

Por otra parte, la normativa sigue con-

templando una causa de contrato tem-

poral similar a lo que anteriormente se 

denominaba contrato de interinidad, 

que tiene por objeto la sustitución de 

un trabajador con derecho a reserva de 

puesto de trabajo (incapacidad tempo-

ral, maternidad, ciertas excedencias, 

etc.) siempre que se especifique en el 

contrato el nombre de la persona sus-

tituida y la causa de la sustitución. 

Supuesto en el que la prestación de los 

servicios puede iniciarse hasta quince 

días antes de la ausencia del sustituido, 

para garantizar el desempeño adecua-

do del puesto. Este contrato puede, asi-

mismo, suscribirse en dos supuestos 

adicionales: para completar la jornada 

reducida de otro trabajador, cuando 

dicha reducción se ampare en causas 

legalmente establecidas o reguladas 

en el convenio colectivo; y para la co-

bertura temporal de un puesto de tra-

bajo durante el proceso de selección o 

promoción para su cobertura definitiva 

mediante contrato fijo, sin que su dura-

ción pueda ser en este caso superior a 

tres meses, o el plazo inferior recogido 

en convenio colectivo. Al margen del 

art. 15 ET, el art. 49.1 C) ET sigue ex-

cluyendo a estos contratos de sustitu-

ción del derecho a recibir una indem-

nización por finalización del contrato.

Reseñados los dos principales contra-

tos temporales que diseña la reciente 
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reforma laboral, conviene también des-

tacar algunas otras reglas aplicables 

a la contratación temporal que tam-

bién modifican en ciertos aspectos la 

regulación anterior. En este sentido, 

se establecen distintos supuestos en 

los que se prevé la transformación de 

estos contratos temporales en fijos, a 

saber: a) Cuando se hayan suscrito in-

cumpliendo las previsiones legales en 

materia de contratación temporal; b) 

Cuando los trabajadores temporales no 

hayan sido dados de alta transcurrido 

un plazo igual al de prueba que haya 

podido establecerse; c) En el caso de 

trabajadores que en un periodo de 24 

meses (antes eran 30) hubieran estado 

contratados durante un plazo superior 

a 18 meses (antes eran 24), con o sin 

solución de continuidad, para el mis-

mo o diferente puesto de trabajo con la 

misma empresa o grupo de empresas, 

mediante dos o más contratos por cir-

cunstancias de la producción (antes se 

hablaba de contratos temporales sin 

más), sea directamente o a través de su 

puesta a disposición por empresas de 

trabajo temporal.

Por otra parte, merece subrayarse que 

se ha endurecido significativamente el 

régimen de sanciones económicas que 

puede imponer la Administración a las 

empresas que incurran en ilegalidades 

o fraude en la contratación temporal. 

Se incrementa la cuantía de las multas 

en estos casos, que podrán ir de 1.000 

a 10.000 euros y, además, se especifica 

que se entenderá cometida una infrac-

ción y, por tanto, se aplicará una multa 

por cada uno de los trabajadores con-

tratados incumpliendo la normativa 

sobre contratación temporal.

Finalmente, conviene destacar, por ser 

también especialmente relevante des-

de el punto de vista de la adaptación 

a la nueva regulación de los contratos 

temporales, que la misma no entrará 

en vigor hasta transcurridos tres me-

ses desde la publicación de la norma en 

el BOE; es decir, el 30 de marzo de 2022. 

Y, además, el RD-Ley contiene dos im-

portantes disposiciones de carácter 

transitorio referidas a los contratos 

temporales: 1º) Los contratos tempora-

les suscritos antes del 31 de diciembre 

del 2021 al amparo de la normativa pre-

cedente, continuarán rigiéndose por la 

normativa precedente hasta su dura-

ción máxima; 2º) Los contratos para 

obra y servicio determinado y los even-

tuales suscritos entre el 31 de diciem-

bre del 2021 y el 30 de marzo del 2022, 

se regirán por la normativa vigente en 

el momento de su contratación, si bien 

su duración no podrá ser superior a 

seis meses.

Principales contenidos de la reforma laboral en materia de contratos temporales · LEGAL

Consulta el artículo Sobre la llamada “prohibición de despedir” por cau-

sas empresariales relacionadas con el covid-19 publicado en la revista Som 

COEC 192.

“La normativa sigue con-
templando una causa de 
contrato temporal similar 
a lo que anteriormente se 
denominaba contrato de 
interinidad, que tiene por 
objeto la sustitución de 
un trabajador con derecho 
a reserva de puesto de 
trabajo siempre que se 
especifique en el contrato 
el nombre de la persona 
sustituida y la causa de la 
sustitución"

RICARDO OLEART 
Abogat
Olear t Abogados 

Nota sobre los principales contenidos de la reforma laboral aprobada a través del RD - Ley 32/2021

https://www.coec.cat/wp-content/uploads/2014/04/som-coec-192.pdf
http://Nota sobre los principales contenidos de la reforma laboral aprobada a través del RD - Ley 32/2021
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Ciberseguretat a les empreses: lluita contra 
els atacs de hackers i prevenció de delictes 
cibernètics comesos per treballadors de la 
nostra empresa

Cada any, les empreses, sigui quin 

sigui el sector en el qual operen, 

són víctimes d’atacants que in-

trodueixen malware als seus sistemes. 

El 2021, els atacs van augmentar un 33% 

el primer trimestre respecte al de l’any 

anterior, segons un informe d‘Atlas VPN. 

Phishing, la tècnica per introduir 

malware

El concepte de malware engloba tots 

els programes i codis que s’han creat 

amb l’objectiu de causar danys en els 

sistemes informàtics. Els ciberdelin-

qüents fan ús de diversos mètodes per 

accedir al sistema d’una empresa i in-

ocular-hi el malware adient. En ocasi-

ons, fan servir el que s’anomenen tèc-

niques d’enginyeria social, mitjançant 

les quals es guanyen la confiança dels 

treballadors per manipular-los i obte-

nir dades confidencials o segrestar les 

dades de l’empresa. 

Aquestes tècniques, conegudes com a 

phishing, poden consistir des d’envi-

ar un correu fent-se passar per un alt 

càrrec de l’empresa o un treballador 

del departament informàtic, fins a en-

viar correus de publicitat oferint des-

comptes. Aquestes tècniques també es 

poden realitzar a través de missatges 

SMS (smishing) o a través de trucades 

telefòniques (vishing). En aquests cor-

reus, els ciberdelinqüents demanen 

dades confidencials o poden incloure 

enllaços maliciosos o arxius adjunts 

que contenen malware.

Per exemple, l’any 2016, una empresa 

d’Àustria va perdre uns 50 milions de 

dòlars a causa d’un atac de phishing on 

els atacants es van fer passar per alts 

executius i van demanar a treballadors 

de la companyia realitzar transferènci-

es a un compte bancari per dur a terme 

un projecte. 
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Per evitar ser víctima del phishing, es 

recomana, d’entrada, assegurar-se de 

la legitimitat del remitent, comprovant 

que fan servir una adreça de correu que 

coneixem i que es correspongui el seu 

nom amb el de la persona amb la qual 

parlem. En segon lloc, cal revisar si al 

text del correu hi ha faltes ortogràfi-

ques, ja que moltes vegades utilitzen 

traductors automàtics de text. A més, 

cal assegurar-se que els arxius adjunts 

es corresponen amb la realitat, perquè 

es poden presentar documents amb 

terminació (.pdf) simulada que oculta 

un document amb terminació (.exe) o 

similar que executi canvis en el siste-

ma. Així mateix, s’ha de vigilar quan 

els documents adjunts de Word i Excel 

demanin habilitar macros de tercers.

Si bé el phishing és la porta d’accés al 

sistema que es vol vulnerar, s’han de 

conèixer també els programes que fan 

servir els ciberdelinqüents per elimi-

nar, modificar, o apropiar-se de les da-

des informàtiques, com és el cas del 

ransomware.

Els atacs de ransomware

El ransomware són codis creats amb 

l’objectiu de segrestar dades informàti-

ques per les quals es demana un rescat, 

sota l’amenaça de destruir-les o difon-

dre-les si no s’acaba pagant. 

La gran expansió del teletreball a cau-

sa de la pandèmia ha fet augmentar els 

atacs cibernètics a Espanya. Durant el 

tercer trimestre de l’any 2020, els atacs 

de ransomware van augmentar un 

160% a Espanya.

El preu mitjà de rescat que les víctimes 

de ransomware van haver d’afrontar 

l’any 2020 va augmentar un 171%, de 

100.000 a més de 300.000 dòlars.  Fins i 

tot, hi ha casos en els quals els rescats 

exigits són de milions de dòlars. Per 

exemple, l’empresa ACER, fabricant de 

productes informàtics, va ser víctima 

d’un atac ransomware  en el qual els 

demanaven 50 milions d’euros a canvi 

de la informació financera segrestada.

Per lluitar contra el segrest de dades, 

es recomana fer preventivament cò-

pies de seguretat i no pagar el rescat, 

ja que fer-ho no garanteix la devolució 

de les dades encriptades. Més aviat, 

els pirates informàtics poden acabar 

demanant més diners i, a més, es pot 

acabar sent una víctima recurrent de 

ransomware de cara al futur.

Tot i així, sembla que fins ara els atacs 

de ransomware no són temuts pel teixit 

empresarial espanyol. Segons un infor-

me de Google, el 99,8% de les empreses 

espanyoles no es considera un possible 

objectiu pels atacants. Malgrat tot, el 

60% de les pimes europees que són víc-

times d’atacs informàtics desaparei-

xen al cap de sis mesos sovint a causa 

del cost de l’atac que han de sufragar.

Nous riscos amb el teletreball

La pandèmia de la covid-19 ha incen-

tivat les empreses a instaurar l’ús del 

teletreball, una manera de treballar que 

obliga les empreses a prendre noves 

mesures de protecció. En el cas de tre-

ballar des de casa amb servidor remot, 

es recomana utilitzar una VPN per afe-

gir una capa de protecció. 

A més, es recomana no utilitzar xarxes 

de wifi públiques i, en cas de ser l’úni-

ca alternativa disponible, cal fer servir 

també una VPN i evitar fer transacci-

ons amb dades sensibles.

Addicionalment, és recomanable, en 

el cas de treballar des d’un local com 

una cafeteria, assegurar-se que ningú, 

físicament, pugui observar la informa-

ció que s’escriu com les contrasenyes 

d’inici de sessió al correu electrònic o 

a la intranet de l’empresa.

Compliance i ciberseguretat

Una baixa preparació dels sistemes de 

l’organització contra els atacs informà-

tics augmenta el risc de generació de de-

lictes en el seu si. Davant d’un sistema 

informàtic feble, treballadors i directius 
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poden efectuar conductes que perjudi-

quen tercers i que poden generar la res-

ponsabilitat penal de l’organització, com 

ara estafes, danys informàtics, desco-

briment i revelació de secrets, etc. 

Tota empresa o entitat, per tant, ha de 

comptar amb un sistema de prevenció 

de riscos delictius que centri també 

l’anàlisi en els sistemes informàtics 

que facin servir i no deixi la cibersegu-

retat com una assignatura pendent. 

Mesures preventives contra els atacs 

informàtics

Enumerem, a continuació, algunes me-

sures que s’han de prendre per preve-

nir els possibles atacs informàtics a les 

empreses:

• Oferir programes de formació a la 

plantilla de treballadors en ciber-

seguretat perquè sàpiguen quines 

mesures cal adoptar i quins riscos 

existeixen.

• Subscriure una assegurança per co-

brir els costos d’atacs com el phis-

hing i el ransomware.

• En el cas del mòbil particular o 

d’empresa, es recomana descarre-

gar les aplicacions només de fonts 

oficials i assegurar-se dels permi-

sos que es concedeixen. 

• Tenir actualitzat el software (siste-

ma operatiu, navegador d’internet, 

etc.) i el hardware (PCs, impresso-

res,…) que s’utilitza a l’oficina.

• Utilitzar un antivirus i firewall per 

mantenir a ratlla el malware. A més, 

fer còpies de seguretat de les dades 

de l’empresa.

• Implementar el protocol “https” a la 

web de l’empresa. També, instal·lar 

filtres de spam en els operadors de 

correus electrònics (Gmail, Outlook, 

Mozilla).

• Utilitzar contrasenyes fortes de mí-

nim 8 caràcters i renovar-les com 

a mínim un cop l’any (o, preferible-

ment, cada tres mesos).

• Utilitzar la doble verificació per en-

trar al compte de l’empresa i als cor-

reus electrònics.

Pla de reacció contra atacs de 

ransomware o altres atacs informàtics

Així mateix, les bretxes de seguretat es 

descobreixen normalment uns mesos 

després que s’hagin produït els atacs in-

formàtics. S’ha de disposar d’un pla d’ac-

tuació amb les diferents etapes que cal 

seguir per poder recollir l’evidència que 

han deixat enrere els ciberdelinqüents, 

reparar el dany causat, i arreglar el sis-

tema de seguretat al més aviat possible. 

El pla podria incloure les fases següents:

• Fase de preparació: establir qui serà 

l’encarregat de gestionar els inci-

dents informàtics (equip informàtic 

forense i legal).

• Fase d’investigació: identificar el 

tipus d’atac informàtic, el seu ori-

gen, els sistemes afectats i el tipus 

d’afecció a les dades (filtració, al-

teració o segrest). En cas d’una fil-

tració de dades personals, s’han de 

tenir en compte les obligacions de 

comunicació a l’autoritat competent 

(AEPD, ACPD, etc.).

• Fase de reparació, erradicació i re-

cuperació: posar en quarantena els 

sistemes afectats, clonar el disc dur, 

desinfectar el disc i restaurar els 

sistemes.

• Fase de documentació: durant la 

gestió de l’incident s’ha de portar 

un registre dels usuaris i equips 

afectats, les decisions que s’han 

pres durant la gestió i els resultats 

obtinguts.

• Pagament del rescat: es recomana 

no pagar el rescat, perquè fer-ho no 

garanteix que es tornin les dades, 

sinó que és probable que demanin 

més diners.

• Fase de comunicació i denúncia: co-

municar l’incident a totes les parts 

afectades (treballadors, clients, pro-

veïdors i d’altres) i denunciar-ho a 

les autoritats pertinents.

Aquest pla s’ha d’actualitzar periòdica-

ment per comprovar la seva eficàcia i 

comprovar que les dades de contacte 

dels equips d’actuació i de les autoritats 

siguin correctes.

JORDI VIVES
Advocat-Soci
ENTIA Assessors legals 
i tributaris 



51193 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

La inspecció de l’administració de consum a la clínica dental · LEGAL

Seguint el que vam comentar en 

un article anterior de la nostra 

revista col·legial (SOM COEC nú-

mero 191), el pacient ha de ser considerat 

també en el seu vessant de consumidor. 

Així doncs, les clíniques dentals, com a 

establiments on es presta un servei des-

tinat al consumidor, un servei de salut 

bucodental, han de complir una sèrie de 

requisits i certes obligacions davants 

dels consumidors.

En aquell article vam abordar els drets 

més rellevants de tots els consumi-

dors de prestacions de serveis que ve-

nen articulats en l'àmbit territorial de 

Catalunya a la Llei 22/2010, del 20 de 

juliol del Codi de consum de Catalu-

nya. Us en recomanem la lectura.

En aquest article estudiarem altres as-

pectes d’interès relatius a aquest tema, 

en concret quines són les obligacions 

que ha de complir la clínica dental des 

de la perspectiva de consum. 

Palesarem, per tant,  les recomanacions 

que el COEC fa als seus col·legiats, titu-

lars de clíniques dentals o, en el seu cas, 

responsables assistencials a tenor de la 

normativa vigent i d’acord amb l’experi-

ència acumulada de conèixer les ins-

peccions de consum que han afrontat 

molts col·legiats a les seves clíniques. 

Posarem de relleu els elements re-

querits de manera més recurrent a les 

inspeccions de consum; però cal dir, en 

tot cas, que aquests elements s’adap-

ten a les característiques específiques 

que poden motivar en concret cada 

inspecció. I això perquè es basen en 

l’acompliment de la normativa pròpia 

de consum, en especial la Llei 22/2010, 

del 20 de juliol, del Codi de consum de 

Catalunya) però també en la normativa 

específica dels requisits que han de te-

nir les clíniques dentals com a centres 

sanitaris.

Els elements inspeccionats de mane-

ra més freqüent a les clíniques dentals 

són els següents:

1)  Acreditació com a centre sanitari 

autoritzat per part del Departament de 

Salut. El número de registre de centre 

sanitari ha d'estar exposat a la clínica. 

En el cas de clíniques instal·lades a lo-

cals amb accés des del carrer, el cartell 

ha d'estar exposat en un lloc visible a la 

porta o aparador de l'establiment.

2)  Tenir exposada al públic la plantilla 

sanitària amb la titulació dels profes-

sionals sanitaris que exerceixen a la 

clínica i la correspondència d'aquesta 

titulació amb els serveis autoritzats 

(odontòleg, estomatòleg, higienista 

dental) .

3) Quant als drets dels pacients: caldrà 

comptar amb un punt d’atenció al pa-

cient on hauran de rebre la informació 

que necessitin. 

4) Donar informació al pacient prèvia a 

la realització del tractament: tant dels 

serveis que es prestaran com del cost 

de cada servei i el preu final del tracta-

ment, donant un pressupost previ des-

glossat que el pacient haurà de signar 

com a prova d’acceptació.

La inspecció de l’administració de consum a 
la clínica dental

mailto:https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/?subject=
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5) Exposició del llistat de preus de tots 

els serveis de la clínica dental.

6) En cas que existeixi modalitat de pa-

gament ajornat, s'inspeccionarà si es 

dona la següent informació (obligatòria):

• El preu total si es pagués al comptat.

• El nombre total de terminis.

• La periodicitat dels terminis.

7) Quan el pacient avança pagaments 

a la clínica dental s’ha de tenir en 

compte que d’acord amb el que disposa 

l’article 211.7 del Codi Consum de Cata-

lunya sobre el pagament per avançat: 

“El cobrament per avançat total o par-

cial dels béns i serveis és permès si es 

compleixen els requisits següents:

a) Que estigui consignat prèvia-

ment en el pressupost o anunciat 

amb un cartell o un rètol, de manera 

que la persona consumidora cone-

gui aquesta condició abans de l’inici 

de la prestació.

b) Que el pagament per avançat no 

comporti l’atorgament de la confor-

mitat de la persona consumidora 

amb la idoneïtat de la prestació, ni 

cap renúncia als seus drets.

c) Que l’empresari o empresària hagi 

concertat els negocis jurídics ade-

quats amb les entitats financeres o 

d’assegurances per tal de garantir 

la devolució de les quantitats avan-

çades per la persona consumidora. 

Aquesta obligació esdevé aplica-

ble en les relacions de consum en 

les quals les quantitats avançades 

superin el 25% de l’import total de la 

transacció, sempre que siguin supe-

riors a 100 euros.

Per tant: 

• El cobrament per avançat total o 

parcial dels serveis requereix que la 
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clínica pugui garantir (per exemple, 

amb un aval o assegurança) la de-

volució de les quantitats avançades 

pels pacients, sempre que les quan-

titats avançades superin el 25% de 

l’import total de la transacció i si-

guin superiors a 100€.

• Com a principi general, la clínica no 

pot acceptar pagaments a compte 

per serveis encara no prestats si no 

compta amb aquesta garantia dels 

pagaments esmentada al punt c de 

l’article. 

• Només s’ha d’acceptar el pagament 

de les fases dels tractaments que 

s’han dut a terme de manera efectiva. 

• El més recomanable és que les quan-

titats percebudes siguin sempre co-

etànies amb el servei que es presta i 

avancin de manera paral·lela.

8) Informació dels mitjans de paga-

ment admesos i que no es posin res-

triccions dins dels admesos.

9) Si la clínica fa publicitat, si s'hi in-

dica el número de registre sanitari. 

També que la publicitat realitzada no 

sigui enganyosa ni indueixi a error el 

consumidor.

10) Quant als contractes, es controlaran 

els punts següents:

• Que el pacient és informat prèvia-

ment al contracte.

• La inexistència de clàusules abusives.

• Que es lliura una còpia del contracte 

al pacient.

11) Si es realitzen contractes de finança-

ment, es controlaran els punts següents:

• Que el pacient rep informació prèvia.

• Que el contracte indiqui els serveis 

que es prestaran i que són finançats 

amb aquest.

• Que s'inclogui en el contracte de 

crèdit l'existència del dret de desisti-

ment i el termini i les condicions per 

exercir-lo.

12) Que s'emeten factures pels serveis 

realitzats i que aquestes tinguin el con-

tingut següent:

• Identitat de la persona que l'emet.

• Direcció.

• Import.

• Concepte.

• Data.

• Desglossament de la partida relativa 

al laboratori protètic.

13) Que l'import de les factures coinci-

deixi amb l'import del pressupost previ. 

Si varien, haurà d'estar justificat.

14) Quant als fulls de reclamació: que 

estiguin a disposició dels pacients i que 

la clínica anunciï, mitjançant un cartell, 

l'existència de full de reclamacions.

15) A Catalunya que almenys tota la in-

formació per al consumidor estigui dis-

ponible en català. Si es té, a més, en al-

tres idiomes, es pot oferir però és optatiu.

“Donar informació al 
pacient prèvia a la rea-
lització del tractament: 
tant dels serveis que es 
prestaran com del cost de 
cada servei i el preu final 
del tractament, donant un 
pressupost previ desglos-
sat que el pacient haurà 
de signar com a prova 
d’acceptació"

Davant de qualsevol pregunta o 

si voleu ampliar la informació, 

no dubteu a posar-vos en con-

tacte amb l’assessoria jurídica 

del COEC per correu electrònic 

a assessoriajuridica@coec.cat 

mailto:assessoriajuridica%40coec.cat%20?subject=
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Com mantenir els nostres ingressos en cas 
de baixa laboral

Tant els treballadors que cotit-

zen en el règim d'autònoms de 

la Seguretat Social (RETA) com 

els treballadors per compte d’altri tenen 

dret a una prestació d'incapacitat tem-

poral de la Seguretat Social. No obstant 

això, aquest escenari pot resultar espe-

cialment preocupant per als treballa-

dors autònoms, ja que encara que en una 

situació d'incapacitat temporal la Segu-

retat Social ofereix un subsidi econòmic 

per pal·liar la falta d'ingressos, aquesta 

ajuda mensual es calcula a partir de la 

base reguladora, que per a la gran ma-

joria dels treballadors per compte propi 

acostuma a ser la mínima, i pot generar 

un desequilibri econòmic.

Què és una assegurança de baixa labo-

ral per a autònoms?

L'assegurança de baixa laboral, també 

anomenada de subsidi, de renda diària o 

d'incapacitat laboral temporal, té com a ob-

jectiu restablir els ingressos econòmics de 

persones que desenvolupen una activitat 

per compte propi (autònoms, professions 

liberals, freelance), després de patir una 

alteració en el seu estat de salut, motivada 

per una malaltia o un accident -i sempre 

que es tracti d’un fet cobert-, que els im-

pedeixi temporalment i de forma total el 

desenvolupament de la seva activitat.

Quines cobertures té una assegurança 

de baixa laboral?

Depenent de la companyia assegura-

dora i de la pòlissa que triïs, pots afegir 

cobertures addicionals a l'assegurança 

d'indemnització per baixa laboral, com 

hospitalització, defunció o d’altres. Tot i 

que l'objectiu principal de l'assegurança 

de baixa laboral és el pagament d'una 

indemnització diària en cas que l'asse-

gurat pateixi una malaltia o un accident 

que l’incapaciti totalment i temporal-

ment, aquest tipus de productes poden 

oferir diverses cobertures extres molt 

interessants per a un autònom:

• Indemnització diària -addicional- en 

cas d’estar hospitalitzat.

• Cobertura en cas d’hospitalització o 

estada a l’UCI per covid-19 -amb limi-

tacions quant a imports i dies-.

Tipus d’assegurança per baixa laboral

Hi ha dos tipus principals d'asseguran-

ces de baixa laboral: per dies de baixa 

i segons un barem (habitualment ano-

menades baremades):

Assegurança de baixa laboral sense 

barem

En la modalitat d'assegurança de bai-

xa laboral sense barem, l'asseguradora 

ofereix una quantitat fixa de diners per 

cada dia que el treballador estigui inca-

pacitat. I és el mateix assegurat qui, en 

firmar la pòlissa, decideix quina serà la 

quantitat que percebrà com a indemnit-

zació – sempre en funció del seu nivell 

d’ingressos, de si treballa per compte 

propi o d’altri, i de la normativa de cada 

companyia – i a partir de quin dia vol 

començar a cobrar el subsidi diari (fran-

quícia). Aquest tipus d'assegurança per 

baixa laboral és molt flexible, però més 

costós. Per fer-se efectiu, cal presentar 

la baixa mèdica tramitada davant la Se-

guretat Social i els posteriors informes 

fins a l'alta definitiva, de manera que la 

seva tramitació és més complexa. Per 

contra, però, s’indemnitzen tots els dies 

de baixa -d’acord amb les limitacions i 

condicions establertes en la pòlissa-. En 

aquesta modalitat, la indemnització es 

cobra una vegada transcorregut el perí-

ode d'incapacitat temporal, encara que 

si el temps és prolongat es poden esti-

pular bestretes periòdiques.

Assegurança de baixa laboral amb ba-

rem

En la modalitat d'assegurança de baixa 

laboral amb barem els dies d'indemnit-

zació s'estableixen amb un barem fix 

-que pot variar en cada companyia as-

seguradora- en funció de la causa que 

Un accident o una malaltia són situacions imprevistes que poden derivar en una incapacitat que ens 
impedeixi mantenir la nostra activitat laboral i, en conseqüència, provocar un desequilibri econòmic. Davant 
d’aquestes situacions imprevistes, una assegurança d'indemnització per baixa laboral pot ser la solució 
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ha provocat la baixa. La pòlissa d'as-

segurança d'indemnització per baixa 

laboral amb barem és més econòmica 

que la modalitat anterior, però poden no 

estar cobertes petites malalties ni acci-

dents lleus, i pot no cobrir tots els dies 

de baixa (els dies que s’indemnitzen són 

els que estiguin establerts en el barem 

per a cada patologia/lesió coberta). En 

aquesta modalitat, la indemnització es 

cobra en lliurar a l'asseguradora el co-

municat de baixa en el qual s'especifica 

la lesió que pateix el treballador.

Tipus de baixa laboral i prestacions

La baixa laboral és la situació en la qual 

el treballador deixa de realitzar la seva 

activitat laboral per motius de salut. Pot 

donar-se per una malaltia comuna o 

accident no laboral, o per una malaltia 

professional o accident de treball. 

Depenent de si la causa de la baixa la-

boral és per malaltia comuna -qualsevol 

que es produeixi fora del treball- o per 

malaltia professional, les baixes seran 

costejades de manera diferent:

1.- Baixa laboral per malaltia comuna 

o accident no laboral: durant els pri-

mers 3 dies de baixa, el treballador no 

rebrà cap mena de prestació econòmica. 

No obstant això, del dia 4 al dia 20 de la 

baixa rebrà una prestació que consisti-

rà en el 60% de la base reguladora -sent 

fins al dia 15 a càrrec de l’empresa, i a 

partir del dia 16 és la mútua professional 

en qüestió o la Seguretat Social qui es 

fa càrrec d'aquesta prestació-. A partir 

del dia 21 de baixa, la prestació serà del 

75% de la base reguladora. En el cas dels 

treballadors autònoms, la baixa laboral 

serà pagada íntegrament per la Segure-

tat Social o per la mútua corresponent.

2.- Baixa laboral per malaltia profes-

sional o accident de treball: en aquest 

cas el treballador començarà a cobrar 

la prestació econòmica des del dia se-

güent al de la baixa i consistirà en el 

75% de la base reguladora.

Malgrat que es gaudeixi de molt bona 

salut, sovint resulta impossible evitar 

una baixa laboral. Tan sols un petit ac-

cident o malaltia pot provocar que, du-

rant uns dies, no pugueu dur a terme 

totes les vostres obligacions. Sigueu-ne 

conscients i dediqueu un moment del 

vostre temps a pensar en la possibilitat 

de contractar una assegurança amb què 

fer front a aquests inconvenients.

Si voleu sol·licitar més informació 

sense compromís sobre l’assegu-

rança de baixa laboral, ho podeu 

fer a través de Medicorasse, la cor-

redoria d’assegurances col·labo-

radora del COEC, que compta amb 

molts anys d’experiència al servei 

dels professionals i posa a dispo-

sició dels col·legiats un equip d’as-

sessors per orientar i contractar 

l'assegurança que s'adapta a les 

necessitats particulars de cadas-

cú. En cas que hi estigueu interes-

sats, envieu un correu electrònic a 

medicorasse@med.es o truqueu 

al telèfon gratuït 900 10 49 69.

EL COEC actua com a col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. Domicili social: passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona. Inscrita al 
Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20624, foli 211, full número B-10481, inscripció 1a, amb clau DGSFP J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb el 
Llibre II del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.

mailto:medicorasse%40med.es?subject=
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Protecció asseguradora personalitzada per als col·legiats 
del COEC

A través de Medicorasse, s’ofereix una revisió  gratuïta de les assegurances dels 
col·legiats amb l’objectiu de mantenir la cobertura asseguradora i adaptar-la als riscos i 
necessitats del moment.

Assesorament 
personal

Optimització de les 
cobertures contractades

Anàlisis dels riscos als 
que estàs exposat

Proposta adaptada a  
les necessitats actuals

El COEC actua com a col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. Domicili social: Passeig 
Bonanova 47, 08017 Barcelona.  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20624, foli 211, full número B-10481, inscripció 1a, amb clau 
DGSFP J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que 
transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.

Sol·licita una revisió gratuïta d’assegurances

Professionals al servei de professionals

900 10 49 69 medicorasse.med.esmedicorasse@med.es 
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Després de l’últim article publicat sobre pràctiques publici-

tàries que cal evitar, en el marc de les accions divulgatives 

i preventives del COEC en matèria de publicitat, us n’oferim 

una nova entrega. 

En aquest capítol abordarem concretament la temàtica dels 

descomptes en l’àmbit de l’odontologia i estomatologia, els 

quals no estan permesos per ser susceptibles de ser consi-

derats una pràctica deslleial, però que són força habituals a 

moltes de les clíniques dentals d’arreu de Catalunya. 

Per poder valorar la procedència o no dels descomptes en l’àm-

bit que ens ocupa, cal revisar les normes vigents que regulen 

aquesta pràctica. En primer lloc, la Llei 3/1991, de 10 de gener, 

de Competències Deslleials, preveu en el seu article 5 els ac-

tes d’engany. Segons aquest article, es considera deslleial per 

enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa 

o informació que, encara que sigui veritat, pel seu contingut o 

presentació indueixi o pugui induir a error als seus destinata-

ris, sent susceptible d’alterar el seu comportament econòmic 

sempre que incideixi sobre una sèrie d’aspectes que se citen 

a l’esmentat article, i d’entre els quals destaquen aquells con-

crets sobre el preu o la seva manera de fixació o sobre l’existèn-

cia d’un avantatge específic respecte del preu. 

Algunes resolucions judicials estableixen clarament els re-

quisits exigits per considerar una pràctica publicitària en-

ganyosa en el nostre sector: “(...), els requisits perquè una 

publicitat sigui enganyosa consisteixen, no únicament que 

aquesta indueixi o pugui induir a error als seus destinata-

ris, sinó que aquest error pugui afectar el seu comportament 

econòmic o perjudicar o ser capaç de perjudicar un compe-

tidor.” (Sentència de 20 de març del Jutjat Mercantil de Va-

lència núm. 3)

Els descomptes en l’odontologia i 
estomatologia, una pràctica deslleial
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Recordem també que els Estatuts del COEC estableixen en aquest 

sentit que “la publicitat dels professionals o de les seves activitats 

ha de ser veraç, objectiva i decorosa amb la professió, tant pel seu 

contingut, com pels mitjans emprats, així com prestar la màxi-

ma informació als consumidors i usuaris sobre la naturalesa dels 

serveis oferts, evitant qualsevol confusió o engany o omissió”.

El fet que s’ofereixi un descompte als pacients o futurs paci-

ents pot suposar un biaix econòmic que influeixi en la deci-

sió i comportament econòmic del consumidor, el qual hau-

ria de decidir en base a una informació transparent, precisa 

i entenedora des del punt de vista sanitari i no amb motiu 

d’un descompte o avantatge respecte al preu.

Al cap i a la fi hem de pensar a qui va dirigida la publicitat en 

cada àmbit en concret. La publicitat dels odontòlegs va nor-

malment adreçada a consumidors i usuaris, i aquest col·lec-

tiu està protegit, especialment, per la seva vulnerabilitat. Així 

doncs, la finalitat d’aquesta regulació és fonamentalment evi-

tar que els destinataris de la publicitat prenguin una decisió 

aprofitant que hi ha un descompte o avantatge econòmic i no 

partint de motius científics i/o sanitaris.

D’altra banda, l’oferiment de descomptes per part de clíni-

ques dentals pot tenir efectes negatius en el pacient no no-

més pels motius que hem indicat, sinó que n’hi ha d’altres 

que també cal tenir en compte:

a) el perjudici que l’oferiment de descomptes causa o pot 

causar als companys col·legiats que sí que respecten les nor-

mes en matèria de publicitat en el nostre sector.

b) que el fet de fer publicitat que no respecta les lleis de com-

petència deslleial i publicitat, la normativa sectorial vigent i el 

Codi Deontològic del COEC, afecta negativament la imatge del 

col·lectiu de dentistes.

Malgrat tot això, observem que l’oferiment de descomptes 

per part de clíniques dentals és força habitual i fins i tot en 

moltes ocasions es fan coincidir amb dies assenyalats com 

poden ser el Black Friday, el Ciber Monday, el dia de la mare, 

el començament de les rebaixes, etc.

A continuació, posem un seguit d’exemples de descomptes 

que es donen amb freqüència:

a) Descomptes d’un percentatge concret sobre el preu d’orto-

dòncia invisible d’una marca coneguda en el mercat. 

En aquest cas, aprofitem per afegir que tant el Reial Decret 

Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text re-

fós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i 

productes sanitaris com el Reial Decret 1591/2009 pel qual 

es regulen els productes sanitaris, no permeten que els pro-

ductes sanitaris destinats a ser utilitzats exclusivament per 

professionals sanitaris, com és el cas de l’ortodòncia invisi-

ble, siguin objecte de publicitat destinada al pacient/públic.
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b) Altres vegades, el descompte es fa fixant un preu al mes d’un 

tractament, aparentment més baix a l’estàndard però sense es-

pecificar la durada del tractament (que lògicament dependrà de 

les particularitats de cada pacient), de manera que tampoc es 

dona la informació completa ni transparent sobre el preu real.  

c) Descomptes per al pacient si un familiar o amic seu es 

visita a la clínica.

d) Descomptes que es fan en dies assenyalats o especials com 

el dia de la mare, el dia dels enamorats o fins i tot el Black Friday. 

Amb motiu d’aquests dies s’ofereixen descomptes per dife-

rents tractaments odontològics (emblanquiments, ortodòncia 

invisible, etc.). Si ens fixem més concretament en l’exemple del 

Black Friday, els consumidors ja saben que és un dia en què 

molts sectors ofereixen descomptes en els seus productes i/o 

serveis. No obstant això, no és adequat que en el nostre àmbit 

s’ofereixi un descompte en aquests termes, tenint principal-

ment en compte que els productes, serveis i tractaments que 

s’ofereixen tenen com a finalitat la salut bucodental. 

En el cas del dia dels enamorats, hem pogut comprovar que 

algunes clíniques dentals ofereixen, per exemple, descomp-

tes per a la parella. 

Els descomptes es troben habitualment a la pàgina web de 

les clíniques dentals i molt sovint a les seves xarxes soci-

als. D’aquesta manera, aquest tipus de publicitat, malgrat que 

no està permesa, té molta difusió. Els avantatges d’aquestes 

xarxes són inqüestionables però hem de procurar fer-ne un 

us responsable i, per tant, evitar utilitzar-les per fer publicitat 

no permesa en el nostre sector, com poden ser els descomp-

tes esmentats amb anterioritat.

No sempre és fàcil fixar els límits de la publicitat en el nos-

tre entorn ja que està en constant evolució però els profes-

sionals de l’odontologia hem d’evitar pràctiques deslleials i 

enganyoses que poden perjudicar al final la salut bucodental 

del pacient i també, com hem vist anteriorment, la resta de 

companys i la imatge del col·lectiu de dentistes. 

No podem oblidar que, tal i com estableix el nostre Codi De-

ontològic, els dentistes han de  vetllar per la qualitat i l’efici-

ència de la pràctica odontològica, principal eina per a la pro-

moció i defensa de la salut bucal i que l’objectiu de l’exercici 

de l’odontologia i l’estomatologia és promoure, mantenir i 

establir la salut bucal, individual i col·lectiva de les persones.

Per això, des del COEC volem donar suport als 

dentistes i a les seves clíniques dentals en 

aquesta matèria per tal d’ajudar-vos a adaptar 

la vostra publicitat a la legalitat vigent. Si 

teniu qualsevol dubte, podeu adreçar un correu 

electrònic a assessoriajuridica@coec.cat 

mailto:assessoriajuridica%40coec.cat?subject=
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Utilidad del óxido nitroso en odontología

Introducción

En la mayoría de los países europeos, en-

tre las 5 primeras causas de retraso en 

la búsqueda de atención odontológica, se 

encuentra la ansiedad y miedo al dolor. 

Asegurar un adecuado enfoque de cada 

paciente y aplicar la técnica más idónea 

ayudará a romper el círculo vicioso de 

la ansiedad/fobia dental. Por ello, contar 

con una herramienta fácil de usar, con 

un perfil de seguridad muy bueno, que 

no necesite equipos complejos, que pue-

da ser aplicada por los mismos odontólo-

gos, debería formar parte habitual de la 

práctica diaria en las clínicas dentales. 

En este artículo nos centraremos en as-

pectos básicos del uso del óxido nitroso. 

Sedación inhalatoria

El óxido nitroso se utiliza clínicamente 

desde hace décadas, con un buen perfil 

de seguridad, ya demostrado amplia-

mente a nivel mundial. Su aplicación 

es sencilla, actúa rápidamente y se eli-

mina en minutos. Está indicado para el 

tratamiento de la ansiedad y del dolor 

en periodos cortos, de intensidad de 

leve a moderada, cuando se requieren 

efectos analgésicos de rápido comien-

zo y cese. Puede usarse en adultos y 

niños.

La absorción por la vía pulmonar es 

muy rápida: la concentración alveolar y 

en tejidos está próxima a la concentra-

ción inhalada en menos de cinco mi-

nutos. No sufre ningún metabolismo y 

se elimina por vía pulmonar en pocos 

minutos. El mecanismo de acción del 

óxido nitroso todavía es poco conoci-

do, pero con seguridad involucra varios 

tipos de receptores, entre ellos los do-

paminérgicos, adrenérgicos, benzodia-

zepínicos y N-metil D-aspartato. 

Es transportado en sangre y no se com-

bina con la hemoglobina. La eliminación 

se produce por la espiración de manera 

que la reserva o absorción y distribu-

ción, y la baja solubilidad del óxido nit-

roso permiten una rápida eliminación.

Es un fármaco fácil de manejar y se 

pueden administrar cantidades cre-

cientes del mismo controladas hasta 

alcanzar el nivel de ansiólisis deseado. 

Una vez que cesa la administración de 

óxido nitroso, el paciente vuelve a su 

estado anterior debido a la reversibili-

dad rápida de sus efectos.

Al igual que sucede con otros fármacos 

sedantes y analgésicos, su uso no ex-

cluye el empleo de anestesia tópica o 

local si esta estuviese indicada.

Su administración, al 50% junto con 

oxígeno, se realiza de manera habitual 

en países como EE.UU., Canadá, Ingla-

terra, Finlandia, Suecia y Australia.

Un punto importante en la práctica es 

determinar si lo usaremos como una 

mezcla ya previamente establecida, del 

50% (50% oxígeno / 50% nitroso), o si 

dispondremos de un sistema que per-

mita dar hasta un 70%. 

En los sistemas de 50/50, el dispositivo 

es sencillo porque viene preparado en 

una botella ya mezclada y solo hay que 

adaptar una mascarilla al paciente y dar 

el flujo de gas adecuado. Las complicaci-

ones con esta mezcla son raras y básica-

mente son mareos y náuseas o vómitos.  

La posibilidad de hipoxia básicamente 

se elimina con esta mezcla.

En el caso de usar el sistema al 70% si 

está descrito, aunque es muy raro, pue-

den producirse episodios de hipoxemia 

que se corrigen rápidamente al dejar 

solo oxígeno y es fácil de detectar con 

un simple pulsioxímetro de dedo. 

Objetivos de la sedación inhalatoria

Proporcionar ansiólisis en pacientes 

colaboradores, sin patologías asocia-

das de importancia (pacientes ASA I-II) 

en procedimientos de baja/mediana 

complejidad.

Contraindicaciones de la sedación in-

halatoria

Básicamente las contraindicaciones se 

asocian a la alta capacidad de difusión 

a todas las cavidades y la posibilidad de 

expansión en cavidades cerradas. 

1. Enfisema, enfermedad pulmonar, neu-

motórax. 
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Elemento indicador Puntuación Fuente

Ansiedad 1-3

Puntuación de EADM
5-11 mínima: 1 punto
12-18 moderada:→2 puntos
19-25 elevada: 3 puntos

Historia médica 1-4 Indicadores médicos y de comportami-
ento. Reflejo nauseoso, síncopes, hiper-
tensión, angina, asma, epilepsia, etc. Usar 
como guía estatus ASA.

Complejidad del tratamiento. 1-4 Lista de tratamientos de menor a 
mayor complejidad. Si hay dudas, 
ubicarlo en el nivel más alto. 

Puntuación Descripción del INS Necesidad sedación EV

3-4 Necesidad mínima de sedación Uso de nitroso

5-6 Necesidad moderada sedación Uso de nitroso

7-9 Alta necesidad de sedación Sedación endovenosa

10-11 Muy alta necesidad de sedación. Sedación endovenosa

2. Embarazo durante el primer trimestre 

(puede usarse con seguridad en el traba-

jo de parto)

3. Infecciones del tracto respiratorio su-

perior

4. Pacientes bajo tratamiento psiquiá-

trico. Personalidad compulsiva, niños 

y adultos con problemas conductuales 

graves.  

5. Pacientes que requieren aportación de 

oxígeno a concentración mayor del 50%.

6. Hipertensión endocraneal.

7. Administración reciente de gas oftál-

mico (menos de tres meses) por cirugía 

ocular.

8. Deficiencia de vitamina B12 o ácido 

fólico documentada y no tratada; el óxi-

do nitroso inactiva la vitamina B12, por 

lo que puede causar toxicidad hematoló-

gica (anemia megaloblástica).

9. Anomalías neurológicas inexplicadas 

de comienzo reciente. El óxido nitroso 

puede causar toxicidad neurológica.

¿Qué precauciones hay que tener antes 

y después de recibir óxido nitroso?

Ayuno: Con el uso de óxido nitroso no 

es indispensable el ayuno. 

Al alta: No hace falta acompañante al 

salir en el caso del óxido nitroso.

En todos los métodos, mantener la me-

dicación habitual (hay algunas excep-

ciones que deben valorarse individual-

mente).

¿Quiénes pueden beneficiarse de la 

sedación inhalatoria con nitroso?

Un gran porcentaje de pacientes con 

ansiedad leve/moderada, sometidos a 

procedimientos de baja/mediana com-

plejidad, sin patologías médicas de im-

portancia (ASA I-II). Sin criterios de con-

traindicación y que sean colaboradores. 

¿Cómo saber si mi paciente necesita 

ansiólisis/analgesia?

La toma de decisiones clínicas es un pro-

ceso complejo. Para optimizarla, aplica-

remos una combinación de información 

sobre varios aspectos enfocados en tres 

puntos: el nivel de ansiedad del pacien-

te, la historia clínica con las patologías 

médicas asociadas y la complejidad del 

tratamiento planteado. Una guía que es-

tablece estos criterios es el índice de ne-

cesidad de sedación (INS). Esta se utiliza 

en el Reino Unido de manera habitual, 

demostrando su fiabilidad, rapidez y sen-

cillez. Para su primer componente, utiliza 

la Escala de Ansiedad Dental Modificada 

(EADM). Para evaluar el estado clínico se 

basa en parámetros similares al estado 

de la Academia Americana de Anestesi-

ología (estado físico ASA). Por último, en 

el tercer apartado del INS, para el nivel de 

complejidad del tratamiento odontológi-

co se establece una escala del 1 al 4.

Tabla 1. Índice de necesidad de sedación
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Grado I 
(ansiólisis)

Grado II (sedación 
consciente)

Grado III (sedación 
profunda)

Grado IV (anestesia 
general)

Respuesta Normal a estímulo 
verbal

Respuesta a 
estímulo verbal o 
táctil

Respuesta al dolor Sin respuesta al 
dolor

Vía Aérea
No se afecta No requiere 

intervención
Puede requerir 
intervención

Usualmente 
requiere 
intervención

Ventilación 
espontánea

No se afecta Adecuada Puede ser 
inadecuada

Frecuentemente 
inadecuada

Función 
cardiovascular

No se afecta Normal Usualmente 
normal

Puede afectarse

Ejemplo: Si tenemos un paciente con un 

resultado en la escala de ansiedad dental 

modificada de 12, sin enfermedades sis-

témicas, para una limpieza o empastes, 

tendría una puntuación de 2 + 1 + 1 = 4. 

Por lo que se beneficiaria de óxido nitro-

so o del uso de benzodiazepinas vía oral.  

Niveles de sedación

Cabe destacar que la sedación es un con-

tinuo, por lo que a veces es difícil estable-

cer un nivel exacto de sedación y puede 

pasarse de uno a otro intermitentemen-

te. Se describen los siguientes:

A. Sedación mínima (ansiólisis) nivel I: 

es la obtenida con el óxido nitroso. La 

sedación es mínima y los pacientes res-

ponden a las órdenes verbales. La fun-

ción cognitiva y la coordinación pueden 

resultar mínimamente alteradas; en 

cambio, las funciones ventilatoria y car-

diovascular no quedan afectadas. Tiene 

el menor impacto de seguridad sobre el 

paciente. Puede lograrse con sedación 

oral o inhalatoria. 

B. Sedación/analgesia moderada ("seda-

ción consciente") nivel II: los pacientes 

responden a las órdenes verbales más 

firmes o al estímulo táctil. Rara vez se 

requiere intervención de la vía aérea. 

Mantiene una adecuada ventilación es-

pontánea. La función cardiovascular 

normalmente se mantiene. General-

mente se logra por vía endovenosa, com-

petencia de médicos anestesiólogos.

C. Sedación/Analgesia profunda, nivel 

III: solo responden a estímulos repetidos 

o dolorosos. La capacidad de mantener 

la función ventilatoria y hemodinámica 

se puede comprometer. Valorar el centro 

donde se realiza para ver si ofrece un ni-

vel adecuado de seguridad. Competencia 

de médicos anestesiólogos.

D. Anestesia general: ámbito hospita-

lario. 

Selección del paciente para sedación

Evaluación presedación. Es fundamen-

tal conocer con antelación la historia 

clínica del paciente para obtener la in-

formación necesaria, determinar el es-

tado cínico según la clasificación ASA y 

verificar que no exista contraindicación 

para el óxido nitroso. 

Material necesario para realizar la 

sedación

La legislación en España con respecto a 

las sedaciones en las clínicas dentales 

varía según la comunidad autónoma y 

en algunas no existe una clara legisla-

ción. En el caso de Cataluña, para poder 

realizar cualquier técnica de sedación 

en una clínica dental previamente se 

deberá de presentar una solicitud de 

ampliación de la cartera de servicios 

de la clínica dental de la sedación ante 

el Departament de Salut y esta técnica 

habrá de ser realizada por un médico 

anestesiólogo. Para más información 

sobre este trámite, pueden contactar 

Tabla 2. Clasificación ASA de los niveles de sedación/analgesia
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con el Departament de Salut al teléfono 

93 227 29 00.

Monitorización

Si usamos óxido nitroso al 50%, no es 

indispensable monitorización más allá 

de la vigilancia clínica. Sin embargo, es 

recomendable disponer de al menos un 

oxímetro de pulso al avanzar hasta mez-

clas del 70 (nitroso) / 30 (oxígeno). 

Aspectos prácticos

Las siguientes sugerencias son en base 

a posibles situaciones clínicas. Sin em-

bargo, la experiencia y juicio de cada 

odontólogo constituye, sin duda alguna, 

el mejor criterio para establecer el tipo 

de sedación más conveniente para cada 

paciente.

• Adultos ASA I/II, con ansiedad leve 

moderada o severa, en procedimi-

entos no dolorosos, de baja comple-

jidad, que no sean de larga duración: 

óxido nitroso. 

• Niños inquietos pero colaboradores 

en algún grado: óxido nitroso.

• Procedimientos complejos, de 

mayor duración (múltiples implan-

tes, terceros molares, etc.), en pa-

cientes con o sin patologías asoci-

adas, con un nivel de ansiedad de 

leve a severo: sedación endovenosa. 

Beneficios del uso del óxido nitroso en 

odontología

• Ansiólisis y relajación. 

• Potencia el efecto del anestésico local. 

• Disminución en el estímulo neuro-

vegetativo que libera catecolaminas 

con la consecuente repercusión so-

bre los sistemas cardiovascular, res-

piratorio, endocrino, etc.  

Ventajas del óxido nitroso

1. No requiere monitorización si se usa 

al 50% con oxígeno. Si es hasta 70%, 

uso del pulsioxímetro y evaluación 

clínica. 

2. No hay necesidad de acompañante 

al alta.

3. Alto nivel de seguridad.

4. Curva de aprendizaje rápida.

5. Si se usa al 50%, el equipo de traba-

jo es de baja complejidad (botella y 

máscara) .

Precauciones

Pueden producirse potenciación de los 

efectos de fármacos hipnóticos con acción 

central (opiáceos, benzodiazepinas y otros 

fármacos psicotrópicos) y puede producir 

excesiva sedación y desaturación.

STEVENS SALVA SUTHERLAND
Médico anestesiólogo, coordinador de OBA 
sedaciones
Médico adjunto Hospital Valle de Hebrón.
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Odontología 33

Mitjans digitals
Gaceta dental

PARLEN DE NOSALTRES

Parlen de nosaltres

https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/8117/la-fada-de-les-dents-vuelve-a-las-bibliotecas-publicas-de-cataluna-para-promover-la-salud-bucodental-de-los-ninos.html
https://www.odontologia33.com/nacional/8138/reunion-entre-dentistas-y-protesicos-contra-la-fabricacion-industrial-de-los-alineadores-dentales.html
https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/8243/el-dr-gay-escoda-recibe-el-premio-santa-apolonia-2022-del-coec.html
https://gacetadental.com/2022/01/vuelve-la-fada-de-les-dents-por-segundo-ano-113751/
https://gacetadental.com/2022/02/el-coec-otorga-el-premio-santa-apol·lonia-2022-al-dr-gay-escoda-115071/
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Acta sanitaria

El dentista moderno

Pacientes en buenas manos

RAC1

https://www.actasanitaria.com/breves/dentistas-protesicos-en-contra-fabricacion-industrial-alineadores-dentales_2000513_102.html
https://www.pacientesenbuenasmanos.com/reunion-entre-dentistas-y-protesicos-contra-la-fabricacion-industrial-de-los-alineadores-dentales/
https://www.eldentistamoderno.com/2022/02/el-dr-cosme-cay-escoda-recibe-el-premio-santa-apol·lonia-2022-del-coec/
https://www.eldentistamoderno.com/2022/04/el-coec-convoca-la-segunda-edicion-de-su-premio-cientifico/
https://www.rac1.cat/societat/20220303/411655208968/respirar-per-la-boca-respiracio-oral-bucal-problemes-riscos-salut-efectes.html
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Cadena SER COPE Catalunya i Andorra

Entrevista al Dr. Toni Gómez, vicepresident del COEC, a 
l'emissora de ràdio COPE Catalunya i Andorra.

Ràdio

Notícies:  
Amb enllaç 
al canal de 
notícies del 
web del 
COEC.

Calendari 
d’esdeveniments: 
Curs acadèmic, 
extraacadèmic, 
cursos privats externs, 
actes institucionals i 
celebracions diverses 
del COEC.

Avisos de temes 
d’especial 
rellevància que 
el COEC vulgui 
comunicar a la 
col·legiació o 
informacions 
instantànies. 

Carnet:  
Nom, cognom 
i nombre de 
col·legiat, i la 
foto que tingueu 
penjada a l’espai 
personal. 

Receptes: 
Us permetrà 
generar receptes 
digitals, que 
després podreu 
descarregar i 
haureu d’imprimir 
per signar 
manualment.

Accés a 
l’espai 
personal:  
Amb enllaç a la 
resta del vostre 

d’Unitia 
(la intranet 
col·legial).

https://play.cadenaser.com/audio/1645009396_704674/
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Sessió COEC millors Treballs de Final de Grau d'Odon-

tologia (UIC/UB). Curs 2020-2021. En línia i asíncrona. 

 15/04/2022 - 14/06/2022

Cliqueu aquí per ampliar la informació:  

https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/ses-

sio-tfg-20202021?instance_id=2072

COEC Junta Provincial de Tarragona

Curs presencial Posada al Dia en Endodòncia. Realit-

zació d'un tractament de conductes radiculars pas a 

pas. Instrumentació reciprocant i obturació mitjançant 

sistema de tija calenta.

07/05/2022

Demostracions dels productes de la segona edició del 

PIC. Presencial

 14/05/2022

Seu provincial COEC Girona

Curs teòric-pràctic Instrumentació rehabilitació estèti-

ca mitjançant facetes ceràmiques.

13/05/2022 – 14/05/2022

Cliqueu aquí per ampliar la informació:  

https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/girona-face-

tes-13052022?instance_id=2077

Acte institucional de Santa Apol·lònia. Presencial

09/07/2022

Sessió sobre la reanimació cardiopulmonar a les clíni-

ques dentals. Híbrid.

Juny/juliol

AGENDA

A l’Espai Personal (intranet del COEC), els col·legiats i col·legiades trobaran les següents conferències en línia, que 

compten amb la participació de l'alumnat de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC):

AGENDA

https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/sessio-tfg-20202021?instance_id=2072
https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/sessio-tfg-20202021?instance_id=2072
https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/girona-facetes-13052022?instance_id=2077
https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/girona-facetes-13052022?instance_id=2077
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Ja pots activar la teva 
cartera per rebre els primers 
COECcoins a partir del 2023.
Pots activar-la a l’aplicació mòbil del COEC 
seguint aquesta guia

Fes-hi clic i  
 comença a utilizar-la!

https://www.coec.cat/ca/premi-final-trajectoria/com-activar-la-cartera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coec.coecapp&hl=es

