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La digitalització del COEC, una realitat
La digitalitzación del COEC, una realidad

“ La digitalització del COEC ja és 

aquí. Hem vist durant els últims 

dos anys com el procés de digi-

talitzar molts processos s’ha accelerat i 

probablement l’arribada de la pandèmia 

hi ha ajudat. Fins al març de 2020, hi 

havia tràmits que només es podien rea-

litzar de manera presencial. En canvi, ara 

es poden fer des de qualsevol indret amb 

els únics requisits de tenir un ordinador 

o mòbil i connexió a internet.

Des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 

Estomatòlegs de Catalunya feia temps 

que treballàvem en aquest procés perquè 

ja vèiem que la digitalització era el futur 

i vam decidir apostar per ella i per tots 

els seus beneficis. Així, abans que arribés 

la pandèmia ja havíem posat en marxa 

l’app COEC perquè els nostres col·legiats 

i col·legiades poguessin tenir el seu col-

legi a la butxaca. 

També vam començar a impulsar el premi 

final a la trajectòria professional, el qual té 

un doble objectiu: oferir un reconeixement 

a tots els col·legiats i col·legiades en el 

moment que acabin la seva carrera profes-

sional i, al mateix temps, a llarg termini, 

aquest sistema activat permetrà aprofitar 

la infraestructura creada en blockchain per 

donar una identitat digital a cada col·legiat. 

A tot aquest procés de digitalització li 

hem dedicat un dels dos temes de por-

tada d’aquest número de la nostra revista. 

A més, en aquest reportatge també 

expliquem una altra de les accions més 

recents, la posada en marxa del campus 

virtual i la recepta electrònica, a la qual li 

dediquem un article, ja que creiem que és 

una eina de gran utilitat per als nostres 

col·legiats i col·legiades, i l’hem explicat 

detalladament amb l’espai que li pertoca 

per donar-la a conèixer bé. 

L’altre tema de portada que ocupa algunes 

pàgines d’aquest número 195 són els con-

sentiments informats. És important que 

el col·legiat conegui la importància que té 

aquest document en una clínica dental, en 

quines ocasions és imprescindible que el 

pacient l'empleni i quins riscos comporta 

per al professional no tenir un consenti-

ment informat per part d’un pacient.

Així mateix, com ja vam anunciar en 

un número anterior i també a través de 

la resta de canals oficials del COEC, el 

col·legi ha actualitzat els models de con-

sentiments informats que té a disposició 

dels col·legiats i, a més a més, des de fa 

uns mesos, a part d’oferir-los en català i 

castellà, també se n’ha posat a disposició 

una versió en anglès.

Entre les pàgines d’aquest nou número 

trobareu altres temes variats i d’interès 

per al nostre col·lectiu, com per exemple 

quins passos s’han de seguir per tributar 

en cas d’invertir en criptomonedes, les 

pràctiques comercials esquer aplicades 

en el sector de l’odontologia o un cas clí-

nic de rehabilitació amb pròtesis sobre 

implants d’un maxil·lar posterior atròfic.

Continuarem treballant perquè el COEC 

estigui sempre adaptat als nous canvis 

i a les necessitats dels seus col·legiats i 

col·legiades, i, com no pot ser d’una altra 

manera, les explicarem diligentment a 

tothom en aquesta revista. Mentrestant, 

us animo a llegir aquest nou número de 

Som COEC, per mantenir-vos al dia de tot 

allò que fa el vostre col·legi, el col·legi de 

tots, perquè Tots som COEC.
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“ La digitalización del COEC ya está 

aquí. Hemos visto en los últimos 

dos años cómo el proceso de digi-

talizar muchos procesos se ha acelerado y 

probablemente la llegada de la pandemia 

ha ayudado a ello. Hasta marzo de 2020, 

había trámites que solo se podían realizar 

de forma presencial. En cambio, ahora se 

pueden realizar desde cualquier lugar con 

los únicos requisitos de tener un ordena-

dor o móvil y conexión a internet.

Desde el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 

Estomatòlegs de Catalunya hacía tiempo 

que trabajábamos en este proceso porque 

ya veíamos que la digitalización era el 

futuro y decidimos apostar por ella y por 

todos sus beneficios. Así, antes de que 

llegara la pandemia ya habíamos puesto 

en marcha la app COEC para que nuestros 

colegiados y colegiadas pudieran tener su 

colegio en el bolsillo. 

También empezamos a impulsar el pre-

mio final a la trayectoria profesional, 

que tiene un doble objetivo: ofrecer un 

reconocimiento a todos los colegiados y 

colegiadas en el momento en que acaben 

su carrera profesional y, al mismo tiempo, 

a largo plazo, este sistema activado per-

mitirá aprovechar la infraestructura cre-

ada en blockchain para dar una identidad 

digital a cada colegiado.

A este proceso de digitalización le hemos 

dedicado uno de los dos temas de por-

tada de este número de nuestra revista. 

Además, en este reportaje también expli-

camos otra de las acciones más recientes, 

la puesta en marcha del campus virtual y 

la receta electrónica, a la que le dedicamos 

un artículo, ya que creemos que es una 

herramienta de gran utilidad para nuestros 

colegiados y colegiadas, y lo hemos expli-

cado detalladamente con el espacio que 

le corresponde para darla a conocer bien.

El otro tema de portada que ocupa 

algunas páginas de ese número 195 son 

los consentimientos informados. Es 

importante que el colegiado conozca la 

importancia que tiene este documento 

en una clínica dental, en qué ocasiones 

es imprescindible que el paciente lo cum-

plimente y qué riesgos comporta para el 

profesional no tener un consentimiento 

informado por parte de un paciente.

Asimismo, como ya anunciamos en 

un número anterior y también a través 

del resto de canales oficiales del COEC, 

el colegio ha actualizado los modelos 

de consentimientos informados que 

tiene a disposición de los colegiados y, 

además, desde hace unos meses, aparte 

de ofrecerlos en catalán y en castellano, 

también se ha puesto a disposición una 

versión en inglés.

Entre las páginas de este nuevo número 

encontraréis otros temas variados y de 

interés para nuestro colectivo, como por 

ejemplo qué pasos se deben seguir para 

tributar en caso de invertir en criptomo-

nedas, las prácticas comerciales señuelo 

aplicadas en el sector de la odontología 

o un caso clínico de rehabilitación con 

prótesis sobre implantes de un maxilar 

posterior atrófico.

Continuaremos trabajando para que el 

COEC esté siempre adaptado a los nuevos 

cambios y necesidades de sus colegiados 

y colegiadas, y, como no puede ser de otra 

manera, las explicaremos diligentemente 

a todos en esta revista. Mientras tanto, os 

animo a leer este nuevo número de Som 

COEC, para manteneros al día de todo lo 

que hace vuestro colegio, el colegio de 

todos, porque Tots som COEC.

DR. ANTONI GÓMEZ
Vicepresident del COEC
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TRIBUNA · Receptes electròniques: el futur és aquí

E l COEC s’actualitza i dona un 

impuls a la innovació tecnolò-

gica. Hem posat en marxa un 

campus virtual que facilita l’accés a la 

formació des de qualsevol lloc del món. 

Hem engegat un projecte ambiciós amb 

tecnologia blockchain. I hem activat el 

servei de recepta electrònica, del qual 

parlaré a continuació.

Des de fa pocs mesos, els col·legiats 

poden emetre receptes mèdiques elec-

tròniques privades a través de la plata-

forma REMPe, amb tots els avantatges 

que això suposa. És una eina gratuïta 

per als col·legiats, que poden utilitzar 

des de qualsevol lloc, amb l’ordinador, 

portàtil, mòbil o tauleta, connectant-se 

a l’apartat d’E-Recepta Privada de l’Es-

pai Personal. És segura, pràctica i per-

met la traçabilitat dels medicaments 

des de les oficines de farmàcia.

Així ho ha fet ja un miler de col·legi-

ats aquests primers mesos, una xifra 

important que de ben segur s’incre-

mentarà en el futur immediat. Els den-

tistes de Catalunya ja utilitzen aquest 

servei, que els permet prescriure més 

fàcilment i, d’aquesta manera, els paci-

ents de les clíniques dentals tenen una 

millor assistència.

El col·legi es fa càrrec íntegrament del 

cost, que està valorat en 120 euros per 

a l’any 2022, i serà bonificat al 100% als 

col·legiats que compleixin els requisits 

per poder gaudir d’aquest benefici.

Són maneres de fer que han vingut per 

quedar-se. Són respectuoses amb el medi 

ambient, estalvien diners i faciliten les 

tasques. El COEC s’hi suma entusiàstica-

ment perquè segueix pensant que la seva 

raó de ser és el servei als col·legiats i el 

màxim aprofitament de les oportunitats 

que ens donen aquestes noves tecnolo-

gies. Una aposta clara.

www.coec.cat



DR. GERMAN PAREJA
President del COEC

Recetas electrónicas: el futuro está aquí
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E l COEC se actualiza y da un 

impulso a la innovación tec-

nológica . Hemos puesto en 

marcha un campus virtual que facilita 

el acceso a la formación desde cual-

quier parte del mundo. Hemos puesto 

en marcha un proyecto ambicioso con 

tecnología blockchain. Y hemos acti-

vado el servicio de receta electrónica, 

del que hablaré a continuación.

Desde hace pocos meses, los colegi-

ados pueden emitir recetas médicas 

electrónicas privadas a través de la 

plataforma REMPe, con todas las ven-

tajas que esto supone. Es una herra-

mienta gratuita para los colegiados, 

que pueden utilizar desde cualquier 

sitio, con el ordenador, portátil, móvil o 

tableta, conectándose en el apartado de 

E-Receta Privada del Espacio Personal. 

Es segura, práctica y permite la traza-

bilidad de los medicamentos desde las 

oficinas de farmacia.

Así lo ha hecho ya un millar de colegia-

dos en estos primeros meses, una cifra 

importante que seguro se incrementará 

en el futuro inmediato. Los dentistas 

de Cataluña ya utilizan este servicio, 

que les permite prescribir más fácil-

mente y, de esta forma, los pacientes de 

las clínicas dentales tienen una mejor 

asistencia.

El colegio se hace cargo íntegramente del 

coste, valorado en 120 euros para el año 

2022, y será bonificado al 100% a los cole-

giados que cumplan los requisitos para 

poder disfrutar de este beneficio.

Son formas de hacer que han venido para 

quedarse. Son respetuosas con el medio 

ambiente, ahorran dinero y facilitan las 

tareas. El COEC se suma a ello entusiás-

ticamente porque sigue pensando que su 

razón de ser es el servicio a los colegia-

dos y el máximo aprovechamiento de las 

oportunidades que nos dan estas nuevas 

tecnologías. Una apuesta clara.
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TEMA DE PORTADA · El COEC, a un pas de transformar-se en un col·legi digitalitzat

E l COEC cada cop és més a prop 

de ser un col·legi totalment di-

gitalitzat. La pandèmia ha tin-

gut molts aspectes negatius, però se’n 

pot destacar un de molt positiu: la im-

plantació de la digitalització en molts 

àmbits. L’arribada no esperada de la 

covid-19 ha fet que molts processos 

que fins aquell moment només es po-

dien dur a terme de manera presenci-

al i que a ningú li passava pel cap que 

es poguessin fer digitalment, s’hagin 

convertit en processos digitals, que 

es poden dur a terme en remot des de 

qualsevol punt que tingui connexió a 

Internet.

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs 

de Catalunya n’és un clar exemple. Des 

d’abans de la pandèmia s’estava tre-

ballant en la digitalització del col·legi, 

però els darrers anys aquest procés 

s’ha accelerat fins al punt que el COEC 

té a tocar la transformació en un col·le-

gi totalment digitalitzat.

El Campus Virtual COEC

El COEC és un dels primers col·legis 

professionals de l’àmbit de la sanitat 

que ha impulsat un campus virtual per 

tal de digitalitzar tots els continguts 

formatius que s’ofereixen als col·legiats 

i col·legiades.

El projecte és un dels més complets que 

existeixen en aquest àmbit ja que cons-

ta d’una eina accessible i senzilla que 

dona servei a tot el col·lectiu sense tenir 

en compte la seva ubicació geogràfica i 

adaptant-se als nous estils de vida.

La nova plataforma de formació en línia 

del col·legi, el Campus Virtual COEC, ja 

està en funcionament i a través seu el 

col·legiat tindrà disponible continguts 

exclusius amb visualització lliure.

El COEC, a un pas de transformar-se en un 
col·legi digitalitzat

COM ACCEDIR A LA 
FORMACIÓ?

1. Accediu al campus COEC: 
campus.coec.cat

2. Feu clic a “Inici de 
sessió”. Les credencials 
són les mateixes que feu 
servir per entrar a l’Espai 
Personal COEC (el NIF 
amb lletra, sense espais ni 
guions i la contrasenya)

3. Accediu a les WebTVs 
des de l'apartat que 
trobareu a l'inici del 
campus

4. Cliqueu al Campus 
Virtual
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El COEC, a un pas de transformar-se en un col·legi digitalitzat · TEMA DE PORTADA

Premi final a la trajectòria professional

El Premi final a la trajectòria professi-

onal és una iniciativa que consisteix a 

invertir part dels excedents de la treso-

reria del col·legi (una quantitat votada 

en assemblea) en una cartera d'inver-

sió, el repartiment entre els col·legiats 

de la qual es realitzarà mitjançant la 

tecnologia de blockchain (cadena de 

blocs) i amb un token propi del col·legi, 

el COECcoin. El canvi d’aquests COEC-

coins a moneda de curs legal es farà en 

el moment de la jubilació del col·legiat.

Per beneficiar-se d’aquest projecte, els 

col·legiats només han de complir les 

seves obligacions col·legials, ja que 

el repartiment de COECcoins es farà 

mensualment després de verificar-se 

el pagament de la quota. Així mateix, 

s’implantarà un sistema de deu punts 

que es restaran per infraccions deon-

tològiques o impagament de la quota 

i que, en cas d’exhaurir els deu punts, 

poden causar la pèrdua total dels CO-

ECcoins acumulats, de manera simi-

lar al carnet de conduir. En cas de re-

gularitzar la situació, a partir del mes 

següent, es tornarien a rebre els COEC-

coins, però no es recuperarien els CO-

ECcoins perduts.

Aquest projecte, el repartiment del qual 

està basat en blockchain, serà el punt 

de partida per a la implementació i la 

integració de noves tecnologies que 

millorin l'experiència de col·legiar-se 

al COEC.

Així doncs, a llarg termini, aquest sis-

tema activat permetrà aprofitar la in-

fraestructura creada en blockchain 

per donar una identitat digital a cada 

col·legiat. Això permetrà, en un futur 

pròxim, fer votacions digitals (assem-

bles, eleccions, etc.) de manera cent per 

cent segura i amb tecnologia pròpia. I, 

de fet, podrien conviure amb el vot pre-

sencial. 

D’aquesta manera, es facilitarà la par-

ticipació col·legial sense discriminar 

ningú per motius d’ubicació geogràfica. 

A més, tindrà d’altres avantatges com 

la firma electrònica de documents. 

Amb aquesta estratègia, el COEC es po-

siciona com a líder en innovació tecno-

lògica i en la millora dels serveis.

Per acabar de posar en marxa el pro-

jecte, però, el COEC treballa ara en la 

qüestió normativa. S’està redactant el 

reglament que estipularà les disposi-

cions que caldrà seguir o complir en 

l’execució. L’objectiu és establir uns cri-

teris legals que garanteixin seguretat i 

proporcionin confiança.

Recepta privada electrònica REMPe

El COEC fa uns mesos que ha posat en 

marxa, a través de la signatura d’un 

conveni amb l’empresa Digital Pres-

cription Services, S.A. (DPS), l’opció 

d’emetre receptes mèdiques electròni-

ques privades a través de la plataforma 

REMPe, que en permet també la dis-

pensació a oficines de farmàcia de Ca-

talunya i de la resta de l’Estat espanyol.

Els col·legiats COEC poden fer ús de la 

plataforma REMPe de forma gratuïta 

sempre que ho facin des de l’accés es-

pecífic a aquest portal que s’ha habili-

tat a l’Espai Personal COEC > E-Recepta 

privada.

L’accés a REMPe també és possible des 

de l’app del COEC però aquesta opció 

pot trigar entre 24/48 hores aproxima-

dament a estar disponible a partir de la 

data d’activació al web. 

AppCOEC i Espai Personal

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs 

de Catalunya va posar en marxa el 2019 

una aplicació mòbil per facilitar als col-

legiats la informació rellevant de l’en-

titat amb un sol clic i proporcionar-los 

noves funcionalitats: el carnet col·legial 

digital, notícies, el calendari d’esdeve-

niments amb informació dels cursos i 

activitats que se celebren a les seus pro-

vincials del col·legi, així com del curs 

acadèmic, extraacadèmic, actes ins-

titucionals i celebracions diverses del 

COEC, etc.

A més a més, els col·legiats i les col·le-

giades tenen accés a d’altres funcio-

nalitats privades a l’Espai Personal, 

és a dir, a la intranet del col·legi. Entre 

aquestes en destaca la generació dels 

nous documents de consentiments in-

formats que ofereix el COEC a tots els 

col·legiats. Des de fa uns mesos, les 

versions que oferia en català i castellà 



10 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 195

TEMA DE PORTADA · El COEC, a un pas de transformar-se en un col·legi digitalitzat

han estat actualitzades i ampliades. I 

també s’ha posat a la seva disposició la 

versió traduïda a l’anglès.

Fins al 30 de juny de 2022, 6.146 col·le-

giats tenen accés actiu a l’Espai Perso-

nal i 2.560 col·legiats tenen l’aplicació 

mòbil del col·legi activa.

Col·legi digital

Així mateix, els col·legiats i col·legiades 

del COEC es poden autogenerar i des-

carregar els certificats de col·legiació i 

de responsabilitat civil en format digital, 

amb disponibilitat immediata i amb un 

sistema de seguretat que permet verifi-

car la validesa del document per part de 

tercers mitjançant un codi QR i una URL 

únics. És un servei molt sol·licitat entre 

els col·legiats, ja que en els 134 dies que 

fa que funciona s’han emès 1.019 certi-

ficats de col·legiació i 516 certificats de 

responsabilitat civil.

Pel que fa a l’Espai Docs, permet des-

carregar infografies i d’altres materials 

útils com, per exemple, el formulari per 

guiar els col·legiats a fer l’anamnesi als 

pacients. 

“El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya va posar en 
marxa el 2019 una aplicació mòbil per facilitar als col·legiats la 
informació rellevant de l’entitat amb un sol clic i proporcionar-los 
noves funcionalitats: el carnet col·legial digital, notícies, el calendari 
d’esdeveniments amb informació dels cursos i activitats que se 
celebren a les seus provincials del col·legi, així com del curs acadè-
mic, extraacadèmic, actes institucionals i celebracions diverses del 
COEC, etc."
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El COEC, a un pas de transformar-se en un col·legi digitalitzat· TEMA DE PORTADA
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Els col·legiats i col·legiades ja poden fer ús 
de la recepta privada electrònica REMPe

E l Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya 

(COEC) ha signat l’any 2022 un 

conveni amb l’empresa Digital Pres-

cription Services, S.A. (DPS), a través 

del qual els dentistes col·legiats COEC 

tenen l’opció d’emetre receptes mèdi-

ques electròniques privades a través 

de la plataforma REMPe, que permet 

també la seva dispensació a oficines de 

farmàcia de Catalunya i de la resta de 

l’Estat espanyol.

Els col·legiats COEC poden fer ús de la 

plataforma REMPe de forma gratuïta, 

sempre que ho facin des de l’accés es-

pecífic a aquest portal habilitat a l’Espai 

Personal COEC (E-Recepta Privada).

Així doncs, el COEC es farà càrrec ínte-

grament del cost d’aquest servei, el qual 

està valorat en 120 euros anuals per a 

l’any 2022, i serà bonificat al 100% als col-

legiats que compleixin amb els requisits 

per poder gaudir d’aquest benefici. 

REMPe és un dels sistemes homolo-

gats pel Consell General de Col·legis 

de Metges, que compleix amb el Reial 

decret 1718/2010, de 17 de desembre, de 

recepta mèdica i ordres de dispensa-

ció. Per accedir a REMPe, només cal 

tenir accés a Internet i un navegador 

web. A més a més, es pot prescriure 

des de qualsevol lloc, amb l’ordinador, 

el portàtil, el mòbil o la tauleta. 

Suport REMPe
Per a qüestions relatives a 
l’ús de la plataforma REMPe, 
podeu contactar a través de:

• Correu electrònic 
(soporte@rempe.es)

• Telèfon (910053537)

Trobareu tota la informació en aquest 
apartat del web

Recepta electrònica 
privada

Servei de prescripció per 
a col·legiats COEC
Tota la informació, aquí.

www.coec.cat

https://www.coec.cat/ca/espai-collegial/recepta-medica-documentacio
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Recepta electrònica 
privada

Servei de prescripció per 
a col·legiats COEC
Tota la informació, aquí.

www.coec.cat
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E ls consentiments informats 

consten de dues fases o estadis 

definits i s'han de seguir gra-

dualment. En primer lloc, cal un pro-

cés d'informació en el qual es trasllada 

al pacient el diagnòstic, possible pro-

nòstic, 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 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 procedi-

ments que comporten riscos i inconve-

nients notoris i previsibles, susceptibles 

de repercutir en la salut del pacient.

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 aquest, en llegir-lo, el 

comprengui fàcilment, mitjançant una 

informació exhaustiva però no exces-

siva. Inevitablement al pacient li poden 

sorgir dubtes, tot i que el DCI pugui sem-

blar de comprensió senzilla, i nosaltres 

tenim l'obligació de resoldre’ls. 

Si el pacient ho desitja, se li pot donar 

una còpia del DCI abans de firmar-lo per-

què el valori i expressi posteriorment la 

seva voluntat de rebre més informació, si 

és possible. Un cop aclarits tots els dub-

tes que ens plantegi, ha de signar el DCI.

Hi ha la possibilitat de fer un consenti-

ment informat de manera digital, 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.

Actualització i versió en anglès

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-

matòlegs de Catalunya ha actualitzat i 

ampliat els consentiments informats 

que té a disposició per als seus col·le-

giats. A partir d’ara, a més de les versi-

ons que s’oferien en català i castellà, els 

col·legiats i col·legiades també podran 

descarregar-se’n una versió traduïda a 

l’anglès des de la intranet del COEC.

“També podria ser vàlida en 
dret la resposta mitjançant 
altres sistemes que d'alguna 
manera també puguin determi-
nar l'autoria de qui respon"

El consentiment informat, un document 
important en la relació entre el dentista 
i el pacient
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Lordenament jurídic defineix la prestació de la informa-

ció clínica com a part de la lex artis (bona pràctica) que 

ha de complir tot sanitari. És a dir, és un acte clínic més.

El dentista que farà el tractament sempre serà l'últim respon-

sable del procés i sempre serà qui explicarà i signarà el docu-

ment de consentiment informat amb el pacient.

La informació al pacient és clau en la percepció de la qualitat 

assistencial 

La informació clínica que es proporciona al pacient contribu-

eix al millor desenvolupament del procés assistencial i millo-

ra la relació entre els dentistes i el pacient. A més a més, una 

millor comunicació minimitza els malentesos i, per tant, la 

possibilitat que els pacients puguin presentar una reclamació.

L'orientació de la prestació del servei de salut dental cap a la 

satisfacció de les necessitats de pacients implica que quan es 

parla de qualitat es tinguin presents dues dimensions estre-

tament lligades: d'una banda, l'aplicació de la ciència per a la 

solució d'un problema (qualitat cientificotècnica) i, de l’altra, la 

qualitat percebuda per l'usuari. Aquesta última dependrà, en 

bona mesura, de com es produeixi la comunicació entre l'usu-

ari i els dentista que presta el servei. 

Proporcionar l’adequada informació assistencial al pacient és 

necessari per al correcte desenvolupament de la relació sani-

tari-pacient i és un factor determinant en l'adequació de les 

expectatives dels usuaris al resultat de la prestació del servei.

Tractament legal de la informació 

El principi d'autonomia de la voluntat del pacient ja va ser re-

collit per la Llei 14/1986, General de Sanitat, en el seu article 

10. També cal destacar el Conveni d'Oviedo de 4 d'abril de 1997, 

sobre els drets humans i la biomedicina (que va entrar en vi-

gor a Espanya al gener de 2000) com a antecedents de la Llei 

41/2002, bàsica d'autonomia del pacient i obligacions en matè-

ria d'informació i documentació clínica. Aquesta última ha dut 

Informació prèvia a tot tractament que s’ha 
de lliurar al pacient

Informació prèvia a tot tractament que s’ha de lliurar al pacient· TEMA DE PORTADA
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a terme una regulació detallada del dret a la informació sani-

tària, el consentiment informat, la documentació sanitària, la 

història clínica i d’altra informació clínica.

La Llei 41/2002, en els principis generals enumerats en el seu 

article 2, parla de la necessitat del consentiment previ dels pa-

cients a tota actuació sanitària i el dret d'aquests a decidir lliu-

rement "després de rebre informació adequada". El dret a rebre 

informació es recull també a l'article 5.1 f) de la Llei 44/2003 

d'ordenació de les professions sanitàries.

La Llei 41/2002 estableix el deure de tot professional que inter-

vé en l'activitat assistencial no tan sols a la correcta prestació 

de les tècniques, sinó al compliment dels deures d'informació i 

de documentació clínica, en l'àmbit de les seves competències. 

Però, a més a més, el legislador determina que la informació 

assistencial ha de reunir unes característiques per així facili-

tar la presa de decisions als pacients o usuaris, caràcters que 

podrien considerar-se mínims de qualitat i que, sens dubte, in-

flueixen en com perceben els usuaris el servei.

Característiques de la informació: mínims de qualitat

La Llei 41/2002, en el seu article 3, defineix la informació clíni-

ca com a tota dada, qualsevol que sigui la seva forma, classe o 

tipus, que permet adquirir o ampliar coneixements sobre l'es-
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tat físic i la salut d'una persona o la manera de preservar-la, 

cuidar-la, millorar-la i recuperar-la.

A banda, l'article 4 concreta com ha de fer-se efectiu el dret 

a la informació dels pacients. El seu primer apartat estableix 

que els pacients tenen dret a conèixer, amb motiu de qualsevol 

actuació en l'àmbit de la seva salut, tota la informació dispo-

nible sobre aquesta. La informació, que com a regla general es 

proporcionarà verbalment deixant constància en la història 

clínica, comprèn, com a mínim, la finalitat i la naturalesa de 

cada intervenció, els seus riscos i les seves conseqüències.

La Llei 41/2002, en els principis generals enumerats en el 

seu article 2, parla de la necessitat del consentiment previ 

dels pacients a tota actuació sanitària i el dret d'aquests a 

decidir lliurement "després de rebre informació adequada". 

El dret a rebre informació també es recull al seu torn en nor-

mes com l'article 5.1 f) de la Llei 44/2003 d'ordenació de les 

professions sanitàries.

Però, a més a més, el legislador determina que la informació 

assistencial ha de reunir unes característiques per així fa-

cilitar la presa de decisions als pacients o usuaris, caràcters 

que podrien considerar-se mínims de qualitat i que, sens 

dubte, influeixen en com perceben el servei els usuaris.

L'exigència d'informació ha d'entendre's a allò raonable en 

els termes requerits per al coneixement del pacient sobre la 

seva salut i la conscient adopció per part seva de la deci-

sió que el concerneix, amb ponderació dels riscos i beneficis 

que de les alternatives ofertes puguin previsiblement deri-

var-se’n.

Continua l'article 4 enunciant el contingut mínim de la in-

formació que inclourà la finalitat de la intervenció, la seva 

naturalesa (en què consisteix, què es farà), els riscos, molès-

ties i efectes secundaris possibles, incloent-hi no només els 

derivats de la intervenció i també els riscos referents a les 

característiques individuals de cada pacient. De la mateixa 

manera, també és important informar dels riscos derivats de 

no fer la intervenció així com de les contraindicacions.

També haurien de plantejar-se, en el seu cas, les alternatives 

possibles a la intervenció proposada, perquè tot pacient té 

dret a decidir lliurement entre les opcions clíniques dispo-

nibles (article 2.3). 

A l'article 4.2, s’estableix que la informació serà veraç i es 

comunicarà al pacient de manera comprensible i adequa-

da a les seves necessitats per ajudar-lo a prendre decisions 

d'acord amb la seva pròpia i lliure voluntat:

a) Veraç: no s'ha d'enganyar el pacient.

b) Comprensible: el llenguatge emprat per transmetre 

la informació ha de tenir en compte el destinatari. Així 

doncs, s'adaptarà al nivell intel·lectual i cultural del paci-

ent l'explicació de les actuacions del procés assistencial.

c) Adequada: a les circumstàncies personals del pacient 

(edat, estat d'ànim, etc.); a l'extensió requerida pel paci-

ent (informació disponible) i proporcionada en el moment 

adequat, de manera que permeti la presa de decisions 

amb la suficient antelació, sempre que sigui possible; i 

adequada a la seva finalitat (donar a conèixer l'estat de 

salut, obtenir el consentiment, aconseguir la col·labora-

ció activa, planificar actuacions futures, etc.). 

Aquesta informació ha de ser comprensible i apropiada al 

pacient per no incórrer en excessos que puguin resultar per-

judicials per al pacient i que dificultin la seva presa de deci-

Informació prèvia a tot tractament que s’ha de lliurar al pacient· TEMA DE PORTADA

“Proporcionar l’adequada informació assistencial 
al pacient és necessari per al correcte desenvolu-
pament de la relació sanitari-pacient i és un factor 
determinant en l'adequació de les expectatives dels 
usuaris al resultat de la prestació del servei"
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sions. Aquest dret-deure d'informació té com a fi potenciar 

l'autonomia del pacient i que la decisió sobre la intervenció 

sanitària estigui guiada per la pròpia voluntat de l'usuari, en 

el marc d'un procés de salut bucodental que ofereixi tota la 

informació i alternatives disponibles.

La informació assistencial

La informació assistencial comprèn tota la informació dis-

ponible per ajudar el pacient a prendre les seves pròpies de-

cisions, davant una activitat sanitària (prèvia a una prova di-

agnòstica, tractament, etc.).

Els professionals sanitaris han de proporcionar al pacient o 

al seu representant informació veraç, suficient i comprensi-

ble sobre:

• El procés i atencions prestades, la patologia que té, el 

tractament o la teràpia que se li aplicarà i com serà el 

seu procés de recuperació. 

• Les conseqüències importants que la intervenció origi-

narà amb seguretat.

• Els riscos relacionats amb les circumstàncies personals 

(edat, altres malalties, etc.) o professionals del pacient.

• Els riscos probables en condicions normals, conforme a 

l'experiència i a l'estat de la ciència o directament relaci-

onats amb la mena d'intervenció.

• Les contraindicacions.

• Si els procediments de pronòstic, diagnòstic o terapèu-

tics que se'ls aplicaran són de caràcter experimental, es 

troben en procés de validació científica o poden ser uti-

litzats en un projecte docent o de recerca.

• S'inclou també el dret a no ser informat, així com el dret 

a conèixer la identitat del personal sanitari responsable 

de les seves cures.

Una vegada que el pacient ha estat informat pot decidir de 

manera lliure, voluntària i conscient actuacions que afectin la 

seva salut (tractaments, proves diagnòstiques, ...) i el professi-

onal ha de respectar la seva decisió. En tot cas, la informació 

no estarà mai dirigida a buscar una decisió determinada del 

pacient, per tal d'evitar qualsevol tipus de manipulació.

La informació, amb caràcter general, es proporcionarà ver-

balment, deixant constància en la història clínica. No s'indi-

ca en la norma com ha de realitzar-se tal constatació, per la 

qual cosa podria utilitzar-se qualsevol expressió o indicació 

que s'ha proporcionat informació al pacient. En tot cas, això 

no eximeix de l'obligació de prestar la informació i que en la 

història clínica es reflecteixin les dades rellevants del procés 

assistencial que, en molts casos, poden constituir indicis que 

portin els tribunals a considerar que la informació va ser de-

gudament prestada. Aquest aspecte és especialment impor-

tant perquè en la pràctica judicial s'ha considerat la història 

clínica com a element de prova d'especial importància.

Responsabilitat d’informar

Incumbeix al dentista responsable del pacient com a garant 

últim de proporcionar la informació.

És important destacar que s'ha imposat la doctrina que sigui 

el professional o la clínica dental qui acrediti que s'ha com-

plert el deure d'informar per qualsevol dels mitjans admesos 

en dret. Per tant, és admissible la informació verbal. Encara 

que a l'efecte de poder acreditar de manera fefaent que s'ha 

prestat la informació i que el pacient ha acceptat la realització 

del consentiment, per a tots els tractaments recomanem l'ob-

tenció de la signatura del pacient en senyal de conformitat, del 

document de consentiment informat.

“Aquesta informació ha de ser comprensible i 
apropiada al pacient per no incórrer en excessos 
que puguin resultar perjudicials per al pacient i que 
dificultin la seva presa de decisions"
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També és important assenyalar que caldrà estar atent a les 

condicions de les pòlisses d'assegurança de responsabilitat 

civil professional del dentista ja que moltes d'elles, mante-

nen l'exclusió de cobertura en aquells sinistres en els quals 

no existeixi un document de consentiment informat signat 

per pacient i dentista. Com, per exemple, la pòlissa col·lectiva 

de la qual el COEC és titular.

Titular del dret a la informació

L'article 5.1 de la Llei 41/2002 diu que ho és el pacient. També 

seran informades les persones vinculades a ell, per raons fa-

miliars o de fet, en la mesura que el pacient ho permeti.

La Llei fa una aposta decidida a favor de l'autonomia de les 

persones, de manera que serà el propi pacient capaç i lliure, i 

no tercers, qui decideixi si fa partícips o no de les dades relati-

ves al seu estat de salut els seus familiars o afins, i no al revés. 

Ha d'evitar-se proporcionar dades de salut a familiars del pa-

cient sense que aquest n’atorgui consentiment exprés o tàcit.

En el cas de persona incapaç, l'article 5.1 estableix que serà 

informada d'acord amb les seves possibilitats de comprensió, 

informant també el seu representant legal. En aquest cas, es 

parla de la incapacitat legal que ve declarada per resolució ju-

dicial, en la qual a més s'estableix l'abast de la incapacitació. 

“La informació, amb caràcter general, es 
proporcionarà verbalment, deixant constància en la 
història clínica. No s'indica en la norma com ha de 
realitzar-se tal constatació, per la qual cosa podria 
utilitzar-se qualsevol expressió o indicació que s'ha 
proporcionat informació al pacient"
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Quant a la incapacitat de fet (la falta de capacitat per enten-

dre la informació a causa de l'estat físic o psíquic), la seva 

valoració es trasllada al dentista que assisteix el pacient que, 

si considera que a la persona li manca la capacitat neces-

sària per entendre la informació, haurà d'informar els seus 

familiars o reunits (davant la indefinició de quins han de ser 

aquests familiars, caldria considerar els inclosos en la Llei 

orgànica 1/1982 del Dret a l'Honor, a la Intimitat personal i 

familiar: cònjuge, descendents, ascendents o germans, així 

com els qui es trobin vinculats per raons de fet).

La Llei no passa per alt, en línia amb el que s'estableix en 

la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 

com una manifestació més del dret a la intimitat, que tota 

la informació referent a la salut de les persones té caràcter 

confidencial, i gaudeix, per tant, d'una protecció específica 

que impedeix el seu accés més enllà de l'interessat i dels su-

pòsits legalment previstos.

Proporcionar la informació clínica en els termes exposats 

pot ser un element determinant en la prestació d'una assis-

tència sanitària percebuda en termes de qualitat, perquè fa-

cilita la comprensió del pacient del seu procés assistencial, 

ajudant-lo a enfrontar-se a la seva pròpia malaltia, i es poden 

evitar reaccions imprevistes d'aquests davant determinades 

conseqüències. D'altra banda, permet al dentista establir la 

base per a futures actuacions tenint present la voluntat del 

pacient.

Altra informació prèvia 

A més a més, de manera prèvia, els usuaris, en qualitat de 

persones consumidores, tenen dret a: 

• Rebre informació sobre els preus, les tarifes, les condici-

ons de pagament i els conceptes que incrementin el preu 

abans contractar un servei. 

• A sol·licitar un diagnòstic, pronòstic i pressupost del 

tractament, per escrit. L'empresa té obligació de facilitar 

el preu complet del tractament, inclosos els impostos, 

desglossant despeses addicionals que hagin de pagar-se 

(realització de radiografies, etc.) o descomptes que s’apli-

caran, si n’és el cas. És important remarcar que caldrà 

que el consumidor signi el pressupost del tractament 

com a prova de la seva conformitat al preu que haurà 

de pagar.

• Rebre informació sobre l’horari d’atenció al públic de 

l’establiment, fins i tot quan tenen tancat al públic. 

• Conèixer l’existència de fulls oficials de reclamació o 

denúncia a la seva disposició, i a rebre’ls quan els dema-

nin, així com dels formularis establerts per als sistemes 

extrajudicials de resolució de conflictes determinats per 

l'administració pública.

Davant de qualsevol pregunta, no dubteu a posar-
vos en contacte amb l’Assessoria Jurídica del COEC 
enviant un correu electrònic a 
assessoriajuridica@coec.cat 

"L'article 5.1 de la Llei 41/2002 diu que ho és el 
pacient. També seran informades les persones 
vinculades a ell, per raons familiars o de fet, en la 
mesura que el pacient ho permeti"
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El grau de responsabilitat dels 

professionals de l’odontologia 

ha augmentat a mesura que ha 

crescut el seu contacte amb els paci-

ents, el seu nivell de formació i conei-

xement, i el nombre de diagnòstics i in-

tervencions, entre d'altres. Per això, els 

professionals que exerceixin en l'àmbit 

de l'assistència privada, així com les 

persones jurídiques o entitats de titula-

ritat privada que prestin qualsevol clas-

se de serveis sanitaris, estan obligats a 

subscriure l'oportuna assegurança de 

responsabilitat civil professional (RCP) 

que cobreixi les reclamacions que es 

puguin derivar de vegades de la presta-

ció d’assistència o serveis. 

Entre els punts claus en matèria de 

responsabilitat civil professional es 

troba el consentiment informat, peça 

fonamental de l'exercici professional. 

És habitual que, amb anterioritat a un 

tractament o a una intervenció quirúr-

gica que comporta uns certs riscos, els 

odontòlegs facin signar un document 

anomenat consentiment informat i per 

tal que aquest sigui vàlid ha de ser per 

escrit. Es tracta de la conformitat lliu-

re, voluntària i conscient d’un pacient, 

manifestada en ple ús de les seves fa-

cultats i després de rebre la informació 

adequada, perquè tingui lloc una actua-

ció que afecta la seva salut. 

El consentiment ha de ser específic per a 

cada intervenció diagnòstica o terapèu-

tica que comporti risc rellevant per a la 

salut del pacient i l’haurà de recaptar el fa-

cultatiu responsable d'aquestes. En qual-

sevol moment, la persona afectada podrà 

retirar lliurement el seu consentiment.

Absència de consentiment informat del 

pacient

Els últims anys, el consentiment infor-

mat del pacient ha adquirit un paper re-

llevant en la relació odontòleg-pacient 

que ha canviat el sistema de responsa-

bilitat del facultatiu en cas d'interven-

ció sense consentiment. El seu reco-

neixement ha produït que s'apreciï un 

increment notable de les reclamacions 

judicials per defectes d'informació en 

l'assistència sanitària. 

No és comú, però pot passar, que davant 

una reclamació el professional s’adoni 

que no posseeix el consentiment in-

format signat pel pacient. L'omissió o 

deficient prestació del consentiment 

informat és causa de responsabilitat 

professional, fins i tot malgrat haver 

complert amb la resta de les obligaci-

ons mèdiques i de cures al pacient con-

forme a la bona praxi. És per això que 

hi ha pòlisses de Responsabilitat Civil 

Sanitària que no donen cobertura quan 

el sanitari no posseeix el consentiment 

informat del pacient que ha fet una re-

clamació. No posseir el consentiment 

informat, des del punt de vista jurídic i 

processal, constitueix un mitjà de pro-

va en el cas que se’n derivin danys, ja 

que demostra que el pacient no va au-

toritzar l’acte mèdic amb coneixement 

dels riscos o circumstàncies assisten-

cials previsibles però inevitables.

L'omissió o defecte en el consentiment mèdic informat, una peça clau en la responsabilitat civil professional (RCP) · TEMA DE PORTADA

En cas que necessiti ampliar la 
informació, pot contactar amb el 
col·legi i un assessor especialista 
l’atendrà.

Més informació: 
coec@coec.cat | 93 310 15 55

L'omissió o defecte en el consentiment mèdic 
informat, una peça clau en la responsabilitat 
civil professional (RCP)

El reconeixement del 
dret del pacient a la 
informació assistencial 
i el respecte a la seva 
voluntat decisòria, al 
costat del deure del 
professional sanitari 
de recaptar el seu 
consentiment, ha 
suposat un canvi en 
la manera d'abordar 
les reclamacions per 
negligència davant dels 
tribunals
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TEMA DE PORTADA · L'omissió o defecte en el consentiment mèdic informat, una peça clau en la responsabilitat civil professional (RCP) 

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.

Professionals al servei de professionals

900 10 49 69 medicorasse.med.esmedicorasse@med.es

Les assegurances de salut 
dels professionals de la salut

Trobem l’assegurança  
de salut que s’adapta a tu  
entre tota l’oferta del mercat

Posem a la teva disposició un assessor personal per orientar-te, analitzar els teus riscos 
i trobar l’assegurança de salut que s’adapta a les teves necessitats entre les companyies 
líders. I en cas de sinistre, gestionem els tràmits i et representem davant de les 
companyies. 

A més, com a col·legiat del COEC tindràs unes condicions especials. Sol·licita més 
informació sense compromís.
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Rehabilitació amb pròtesis sobre implants d’un maxil·lar posterior atròfic. Fase quirúrgica · CAS CLÍNIC

Rehabilitació amb pròtesis sobre implants d’un 
maxil·lar posterior atròfic. Fase quirúrgica.
Cas clínic del diploma de postgrau universitari en implantologia oral, cirurgia i pròtesi

INTRODUCCIÓ

Per a la rehabilitació d’un maxil·lar posterior atròfic tenim diferents opcions. Una és l’elevació de sinus maxil·lar i la 

inserció d’implants al mateix temps. 

Presentem un cas clínic realitzat per un equip d’alumnes del Diploma de Postgrau Universitari en Implantologia Oral, 

Cirurgia i Pròtesi que es realitza a la Clínica del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, a la ciutat 

de Barcelona.

CAS CLÍNIC

Anamnesi

Es presenta a la consulta una pacient de 

50 anys, de sexe femení, que vol “arre-

glar-se la boca”. La pacient és hiperten-

sa i fumadora de 10 cigarretes diàries. 

Pren Enalapril 5 mg i té la hipertensió 

controlada. No presenta cap altre ante-

cedent mèdic o quirúrgic d’interès. 

Examen físic:

Absència d’1.4, 1.6, 1.8, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.7, 4.7. 

Mobilitat de pròtesis fixes sobre les dents 3.6 

i 3.8. Mal a 2.5 i 3.6.

Examen complementari:

Es realitza una ortopantomografia i una 

CBCT maxil·lar per a l’avaluació dels sectors 

posteriors maxil·lars i l’estat general de la 

boca del pacient.

Amb l’estudi radiogràfic veiem una imatge 

periapical de les dents 1.5, i 3.6, i, a més a 

més, trobem la resta radicular de 3.8 (fig. 1).

Maxil·lar posterior dret:

Alçada de 4,7 mm i 3,8 mm i amplada de 4,3 

mm al sector posterior maxil·lar, mesial a 1.7. 

A més a més, s’observen aproximadament 3 

mm d’amplada d’os en la posició d’1.4 (fig. 2).

Maxil·lar posterior esquerre:

Alçada de 5 mm, 5 mm i 4,7 mm i amplada 

de 4,9 mm, 3,9 mm i 3,3 mm. 

A la zona més anterior de l’estudi hi trobem 

3,4 mm i 3,7 mm d’amplada i 14,3 mm i 13,2 

mm d’alçada (fig. 3).

Figura 1: Or topantomograf ia inicial on s ’observen el processos infecciosos periapicals de les dents 1.5 i 3.6, així com la 
resta radicular de la dent 3.8.

Fig. 2. Talls or toradials de 1r quadrant, des d’1.7 f ins a 1.2.
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DIAGNÒSTIC DEFINITIU

Infecció periapical crònica d’1.5 i 3.6 i 

càries avançada de 3.8, de la qual no-

més s’observen les arrels.

Atròfia òssia del maxil·lar posterior 

bilateral: s’observen 5 mm o menys 

d’os residual a maxil·lar dret i esquer-

re, cosa que fa necessària l’elevació 

amb empelt del sinus maxil·lar amb 

tècnica d’abordatge lateral (1). Aquesta 

quantitat d’os ens permetrà realitzar 

la inserció dels implants en el mateix 

temps quirúrgic (2). Es col·locaran 6 im-

plants Zinic MTde Ziacom en posició 

d’1.4 (3,3 mm x 11,5 mm), 1.5 (3,3mm x 10 

mm), 1.6 (3,3 mm x 10mm), 2.5 (3,3 mm 

x 10 mm), 2.6 (3,6 mm x1 0mm) i 2.7 (3,6 

mm x 10 mm).

A causa de l’atròfia de les parets vesti-

bulars del maxil·lar i els 3-3,7 mm que 

s’observen a la CBCT, procedirem a re-

generar les parets vestibulars amb bio-

material i membrana. 

S’utilitzarà un biomaterial sintètic amb 

80% de fosfat  tricàlcic (-TCP) i 20% de 

partícules d’hidroxiapatita (HA), amb 

un  mida de partícula de 0,5-1 mm.

TRACTAMENT

Després d’avaluar la pacient, es planteja el 

següent pla de tractament:

• Exodòncia quirúrgica de 2.5, 3.6, 3.8.

• Elevació de sinus maxil·lar dret i esquer-

re amb tècnica d’abordatge lateral i em-

pelt amb biomaterial i regeneració òssia 

vestibular.

• El biomaterial es col·locarà tant a l’inte-

rior de la cavitat sinusal com a la paret 

vestibular dels maxil·lars posteriors dret 

i esquerre. Tota la regeneració es reco-

brirà amb membranes de col·lagen d’ori-

gen porcí.

• Inserció d’implants Ziacom Zinic MT 

en posició d’1.4, 1.5 (postexodòncia), 1.6, 

2.5, 2.6 i 2.7 i col·locació de pilars transe-

pitelials Basic i pilar de cicatrització.

REHABILITACIÓ AMB PRÒTESIS SO-

BRE IMPLANTS DE 1R I 2N QUADRANT

Protocol quirúrgic: 

Sota cobertura antibiòtica d’amoxicil·li-

na-àcid clavulànic 500-125mg cada 8h des 

de 24 hores abans de la intervenció, es proce-

deix a realitzar la cirurgia sota els protocols 

d’asèpsia i esterilitat del Postgrau d’Implanto-

logia Oral a la Clínica Odontològica del COEC. 

1r quadrant:

S’anestesia la zona operatòria amb injecci-

ons de solució anestèsica d’articaïna al 4% 

amb 1,0 mg% d’epinefrina, realitzant bloque-

jos trunculars del nervi infraorbitari, el ner-

vi nasopalatí i el nervi palatí major així com 

anesèsia infiltrativa de les branques del ner-

vi alveolar superior posterior i el nervi bucal.

Es realitza l’exodòncia quirúrgica, atraumàti-

ca, de la dent 1.5, es ronya amb cura l’alvèol, 

s’observa una dehiscència a la paret vestibu-

lar de l’alvèol d’1.5. 

Posteriorment, es procedeix a realitzar la in-

cisió crestal i les descàrregues vestibulars, la 

descàrrega anterior es realitza per distal de 

la dent 1.3 i la descàrrega posterior arriba fins 

a mesial de la dent 1.7.

Desprès d’aixecar el penjall mucoperiòstic, 

es procedeix a dissenyar i realitzar la fines-

tra lateral de la paret òssia vestibular del 

maxil·lar per elevar el sinus maxil·lar dret. 

L’ostectomia sinusal es realitza amb una 

peça de mà i una fresa de carbur de tungstè 

del 023 a 2.000 rpm i amb irrigació abundant 

amb solució salina estèril. Utilitzant les cu-

retes d’elevació sinusal, es disseca i s’eleva la 

membrana de Schneider sense que aquesta 

pateixi cap perforació. Tot seguit, s’insereix 

el biomaterial 80/20 -TCP/HA sense arribar 

a omplir del tot la cavitat. 

Tot seguit es comença a fresar l’os maxil·lar 

per inserir els implants. Es col·loquen 3 im-

plants Zinic MT Ziacom en posició d’1.4 (3,3 

mm x11,5 mm), 1.5 (postexodòncia 3,3 mm x 

10 mm) i 1.6 (3,3 mm x 10 mm). Es realitza el 

protocol de infrafresatge en la inserció dels 

implants d’1.5 i 1.6, atès que l’1.5 és un implant 

postexodòncia i l’1.6 serà col·locat a l’interior 

del sinus maxil·lar. D’aquesta manera obtin-

drem la major estabilitat primària possible. 

L’implant de l’1.4 es col·loca amb ancoratge 

CAS CLÍNIC · Rehabilitació amb pròtesis sobre implants d’un maxil·lar posterior atròfic. Fase quirúrgica.

Fig. 3. Talls or toradials de 2n quadrant, des de 2.4 f ins a tuberositat maxil·lar esquerra.
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bicortical i protocol de fresatge estàndard 

recomanat per la companyia. Es col·loquen 

els pilars transepitelials Basic i els pilars 

de cicatrització als implants 1.5 i 1.6 i el car-

gol-tanca a l’implant d’1.4. A més a més, es 

cobreix el gap de l’alvèol d’1.5 i el defecte ves-

tibular amb més biomaterial i s’insereix una 

membrana de col·lagen reabsorbible d’origen 

porcí (fig. 2). Finalment, se sutura el pen-

jall mucoperiòstic amb sutura reabsorbible 

d’àcid poliglicòlic 3/0.

2n quadrant:

Es realitza el mateix protocol d’anestèsia que 

en el 1r quadrant. 

Es procedeix a realitzar la incisió crestal i 

les descàrregues vestibulars. La descàrrega 

anterior es realitza per distal de la dent 2.4 

i la descàrrega posterior per arribar fins a la 

tuberositat maxil·lar. 

Després d’aixecar el penjall mucoperiòstic, 

es procedeix a dissenyar i realitzar la finestra 

lateral per elevar el sinus maxil·lar esquerre, 

amb el mateix protocol quirúrgic d’elevació 

sinusal que en el 1r quadrant i amb el mateix 

biomaterial. Es col·loquen 3 implants Zinic 

MTZiacom: un en posició de 2.5 (3,3 mm x 

10 mm), mesial al sinus maxil·lar, amb pro-

tocol de fresatge estàndard recomanat per la 

companyia. I dos implants en posició de 2.6 

(3,6 mm x 10 mm) i 2.7 (3,6 mm x 10 mm) amb 

el mateix protocol quirúrgic que en el 1r qua-

drant, subfresant per tal de buscar la major 

estabilitat primària possible en els nostres 

implants, ja que s’inseriran al sinus maxil·lar. 

Es col·loquen els pilars transepitelials Basic i 

els pilars de cicatrització a tots els implants. 

Després, amb el biomaterial restant, es cor-

regeix el defecte de la paret vestibular de tot 

el maxil·lar posterior i es col·loca una mem-

brana de col·lagen cobrint les partícules del 

biomaterial (fig. 2). Per acabar, se sutura el 

penjall mucoperiòstic amb sutura reabsorbi-

ble d’àcid poliglicòlic 3/0.

EVOLUCIÓ

La pacient passa els dies següents a la inter-

venció sense incidències destacables. La in-

flamació màxima va ser a les 48h i va durar 

aproximadament 7 dies. 

Rehabilitació amb pròtesis sobre implants d’un maxil·lar posterior atròfic. Fase quirúrgica. · CAS CLÍNIC

Fig. 4: Imatge clínica dels implants col·locats en posició d ’1.4 (postexodòncia), 1.5, 1.6. Finestra lateral i col·locació del 
biomaterial i membrana vestibular.

Fig. 5: Finestra de sinus maxil·lar,  col·locació del biomaterial i membrana vestibular. Imatge: Implants col·locats en 
posició de 2.5, 2.6, 2.7

Fig. 6: Or topantomograf ia control als 40 dies
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Segueix amb amoxicil·lina-àcid clavulànic 

500-125mg cada 8h durant 7 dies, així com 

ibuprofè 600mg cada 8h durant 7 dies i para-

cetamol 1g cada 6h en funció del dolor que la 

pacient presenti.

Es realitzen controls evolutius de l’estat de 

la cirurgia de la pacient als 7, als 40 dies (fig. 

6) i als 90 dies. Durant el mes de setembre 

s’iniciarà la fase de rehabilitació amb prò-

tesi implantosuportada múltiple, ferulitzada 

i cargolada sobre els implants del 1r i el 2n 

quadrant. 

DISCUSSIÓ

L’elevació de sinus i la inserció d’implants 

en un sol temps quirúrgic té una alta taxa 

de predictibilitat (> 90%). Hi ha poques dife-

rències en percentatges d’èxit entre implants 

col·locats amb adequada disponibilitat òssia 

i implants col·locats durant l’elevació sinusal 

amb abordatge de finestra lateral (1,2).  

No hi ha diferències significatives en la uti-

lització de diferents biomaterials quan es 

realitza l’elevació de sinus maxil·lar, ja que 

els biomaterials d’origen autòleg, sintètic o 

animal, obtenen resultats similars en rege-

neració òssia (3,4,5). 

El material empeltat en l’elevació sinusal 

actua com un mantenidor d’espai. Aquesta 

nova cavitat, en què s’ha separat la membra-

na de Schneider, serà capaç de formar os per 

si mateixa (6).

Tot i que és una tècnica quirúrgica habitual, 

sempre s’ha de realitzar una estricta planifi-

cació del cas i valorar possibles complicaci-

ons intraoperatòries.

CAS CLÍNIC · Rehabilitació amb pròtesis sobre implants d’un maxil·lar posterior atròfic. Fase quirúrgica.
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PRO de
PROfessional
ASabadell Professional
som on hi ha
PROfessionals excel.lents

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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La col·legiada Laia Garcia Vicente, guanyadora de 
la quarta edició d’El cas clínic del COEC

CORPORATIU · La col·legiada Laia Garcia Vicente, guanyadora de la quarta edició d’El cas clínic del COEC

La quarta edició d’El cas clínic del COEC es va posar en marxa el 

4 de juliol i hi van participar 62 col·legiats i col·legiades, 43 dels 

quals van encertar la resposta i van justificar la seva elecció 

correctament. La col·legiada Laia Garcia Vicente va ser la guanyadora 

del llibre Medicina y Patología Bucal, del professor José V. Bagán.

En aquesta ocasió, el cas i la fotografia van ser aportats per la Dra. Mar-

tínez Miravé, a qui agraïm des del COEC la seva col·laboració. Aquesta 

edició plantejava el cas d’una pacient femenina d'11 anys, que acudeix 

a la consulta per retard en l'erupció de la 2.5. Es tracta d’una pacient 

asimptomàtica. En estudi CBCT s’hi observa extensa lesió radiolúcida 

de forma aproximadament esfèrica, de 13 mm de diàmetre, de con-

tingut homogeni i radiolúcid, que expandeix el sòl del sinus maxil·lar 

i reabsorbeix la cortical vestibular i reabsorbeix la cortical palatina.

La resposta correcta era que ens trobem davant d'un quist dentíger: 

entitat quística associada a la corona de dents impactades, expansiva, 

de contorn definit, capaç de reabsorbir estructures òssies i dentals, 

capaç de moure les arrels de dents adjacents. 

Premolar 2.5: inclosa en posició horitzontal amb la corona cap a pa-

latí i l'arrel cap a vestibular, amb marcada dilaceració cap a cranial. 

Extrusió ortodòntica compromesa per la dilaceració. També hi ha 

presència de dent supernumerària microdòntica inclosa situada en-

tre les corones de les dents 2.5 i 2.6, que obstaculitza l'erupció de la 2.5.
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Amiguismes: favors, tractes personals 
i indeguts al COEC

LEGAL · Amiguismes: favors, tractes personals i indeguts al COEC

Els darrers anys, el COEC s’ha incorporat a l’expansió dels Pro-

grames de Compliment Normatiu, adoptant el seu propi Pla de 

Prevenció de Delictes i acordant un Codi de Conducta. Amb la 

seva adopció, més enllà de crear unes exigències legals, el col·legi ha 

volgut fer un pas endavant en el compromís d’un comportament ètic 

per part de tots els membres de l’organització.

Segons els estatuts del COEC, tot col·legiat té el deure de respectar i 

complir les normes que hagin estat acordades per la Junta. S’haurà de 

parar esment no només als comportaments ètics que els costums i la 

bona fe prescriguin, sinó al contingut que marquin acords de la Junta 

com el Codi de Conducta. Aquest darrer busca, entre d’altres, una ac-

tuació honrada i íntegra davant les autoritats o els funcionaris públics. 

L’honradesa es pot posar en dubte i frustrar-se quan es generen acti-

tuds com els amiguismes, els favors personals o el tràfic d’influències. 

La funció pública del COEC

A efectes penals es considera funcionari públic o autoritat tota aque-

lla persona que participa en l’exercici de les funcions públiques i ha 

estat habilitat per a això formalment mitjançant una norma legal, per 

elecció o per nomenament de l’autoritat competent. 

El COEC, com a col·legi professional, d’una banda, exerceix funcions 

juridicoprivades, però al mateix temps exerceix funcions públiques 

que li ha assignat el legislador. Aquestes funcions públiques són ben 

conegudes: el procediment de col·legiació, garantir que l’exercici pro-

fessional s’adequa a la normativa i la deontologia, vetllar pels drets i 

compliment dels deures dels col·legiats, i exercir la potestat sanciona-

dora disciplinària sobre les conductes díscoles.

Per tant, quan la Junta de Govern, com a òrgan executiu i representa-

tiu del col·legi, desenvolupa les conductes descrites, adopta la condi-

ció de funcionari públic a efectes penals. 

Què és el tràfic d’influències?

El tràfic d’influències és una conducta delictiva que consisteix a exercir 

influència en un funcionari públic o autoritat prevalent-se d’una relació 

personal d’amistat o jerarquia a l’efecte d’aconseguir una resolució que 
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generi beneficis per a l’influenciador o a una altra persona. S’exerceix 

una pressió moral eficaç abusant d’una relació de superioritat o perso-

nal per tal d’alterar el procés resolutiu i obtenir-ne un benefici. 

Favors personals i principi d’equitat: riscos del tràfic d’influ-

ències en la vida diària  

L’actuació del COEC es regeix pel principi d’equitat i transparència 

entre els membres, tal com es deriva dels seus estatuts i la resta de 

normes internes. Els col·legiats estan obligats a complir el Codi de 

Conducta en virtut dels estatuts i d’actuar amb honradesa i integritat 

en totes les actuacions davant del COEC. 

Els anomenats favors personals o “amiguismes” són circumstàncies 

en les quals una persona fa valer la seva amistat per obtenir un bene-

fici d’un responsable o d’un funcionari públic. En el context del COEC, 

podria donar-se el cas d’un col·legiat que, dins la tramitació d’un pro-

cediment sancionador, no aporta les al·legacions o documentació a les 

quals té dret dins del termini previst. I, per tal d’intentar solucionar la 

situació, truca a un company de Facultat que és vocal de la Junta per 

tal de queixar-se de la brevetat dels tràmits i sol·licitant que s’accepti 

extemporàniament les seves al·legacions. Derivat d’aquell contacte, el 

vocal de la Junta dona ordre perquè s’accepti aquesta documentació.  

Aquests fets són l’estadi incipient d’un tràfic d’influències. És fona-

mental emfatitzar que fer peticions de caràcter personal a superiors 

per assolir una situació més beneficiosa és un comportament plena-

ment antiètic i moralment reprotxable que pot constituir una infracció 

disciplinària. Al COEC no es dona cabuda a la vulneració de l’equitat i 

la transparència en l’actuació de qualsevol dels seus membres i no es 

tolerarà en cap cas una cultura en la qual els favors personals formin 

part de la vida col·legial. 

Conseqüències, responsabilitats i règim disciplinari

Dins de l’àmbit intern del COEC, d’acord amb els estatuts, poden incór-

rer en responsabilitat disciplinària aquells col·legiats que no respectin 

les normes aprovades per la Junta de Govern, com poden ser en aquest 

cas els principis de transparència, equitat i honradesa referits pel Codi 

de Conducta. Finalment, la Junta de Govern podrà imposar la sanció 

corresponent un cop seguit el procediment previst als estatuts. 

A més de la reacció disciplinària, s’ha de tenir en compte la reacció penal 

que pot produir-se si s’obté una resolució beneficiosa a través del tràfic 

d’influències, que pot abocar els col·legiats a veure’s immersos en un pro-

cediment penal que preveu penes de presó d’entre sis mesos i dos anys.

Addicionalment, el tràfic d’influències és un dels delictes que combat 

el COEC a través del seu Pla de Prevenció de Delictes, però amb la seva 

generació, podrien produir-se conseqüències que afectessin judicial-

ment el col·legi i que restringissin les seves funcions, amb l’impacte 

negatiu que tindria per a tot els col·legiats i col·legiades.  

Vies de contacte amb la Junta de Govern

El COEC posa a disposició de tots els col·legiats, sol·licitants de col·le-

giació, treballadors i d’altres interessats nombroses vies de comuni-

cació per tal de poder dir la seva, i fer arribar a la Junta de Govern els 

dubtes, suggeriments o queixes que es formulin.  

• Comunicació directa amb la Junta a través de l’adreça coec@coec.

cat: els col·legiats podran presentar escrits a la Junta de Govern 

que continguin les seves peticions, queixes o suggeriments rela-

tius a l’exercici professional o a la bona marxa del COEC. 

• Consultar el responsable de Compliment Normatiu: l’adreça compli-

ance@coec.cat està a disposició dels col·legiats per adreçar-hi con-

sultes en matèria de Compliment Normatiu i correcció legal i ètica. 

• Canal de denúncies: com a part del Pla de Prevenció de Delictes, el 

COEC compta amb un canal de denúncies (canaldenuncia@coec.

cat) a l’abast de tothom amb la finalitat de rebre comunicacions 

d’infraccions, indicis o risc d’infraccions, tant penals com del Codi 

de Conducta. 

En aquest sentit, i complint el principi d’equitat, transparència i igual-

tat dels col·legiats, davant qualsevol desacord en el funcionament i 

gestió del COEC s’aconsella pertinaçment fer ús dels mencionats ca-

nals per tal d’evitar conductes que contrariïn l’ètica professional. 

JORDI VIVES
Advocat-Soci
ENTIA Assessors legals i tributaris 
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Competències d’higienistes i auxiliars a les 
clíniques dentals

LEGAL · Competències d’higienistes i auxiliars a les clíniques dentals

HIGIENISTES

Les funcions dels higienistes dentals es-

tan regulades en aquestes dues normes: 

1. Llei 10/1986, de 17 de març, sobre 

odontòlegs i altres professionals re-

lacionats amb la salut dental.

2. Reial decret 1594/1994, de 15 de juli-

ol, pel qual es desenvolupa el que es 

preveu en la Llei 10/1986, que regula 

la professió d'odontòleg, protètic i 

higienista dental.

És en l'article tercer de la llei 10/1986 on 

es fa un primer esment a les funcions 

que poden realitzar, tot i que aquestes 

funcions són posteriorment ampliades 

i desenvolupades en l'article 11 del reial 

decret 1594/1994. Els higienistes només 

poden dur a terme les seves funcions 

sent supervisats pel dentista i seguint 

les seves indicacions atès que jeràrqui-

cament en depenen. Queda així exposa-

da la clara subordinació de l'higienista al 

dentista.

Les funcions dels higienistes dentals 

s'estableixen en 3 blocs 

1. En matèria de salut pública, podran 

desenvolupar les següents funcions: 

a. Recollir dades sobre l'estat de la 

cavitat oral per a la seva utilitza-

ció clínica o epidemiològica. 

b. Practicar l'educació sanitària de 

manera individual o col·lectiva, 

instruint sobre la higiene buco-

dental i les mesures de control 

dietètic necessàries per a la pre-

venció de processos patològics 

bucodentals. 

c. Controlar les mesures de preven-

ció que els pacients realitzin. 

d. Dur a terme exàmens de salut bu-

codental de la comunitat.

2.  En matèria tecnicoassistencial, els 

higienistes dentals podran desenvo-

lupar les funcions següents:

a. Aplicar fluorurs tòpics en les se-

ves diferents formes.

b. Col·locar i retirar fils retractors.

c. Col·locar segelladors de fissures 

amb tècniques no invasives.

d. Realitzar el poliment d'obturaci-

ons eliminant els eventuals ex-

cessos.

e.  Col·locar i retirar el dic de goma. 

f. Eliminar càlculs i tincions den-

tals, i realitzar poliments.

3. I, finalment, la normativa diu que 

“els higienistes dentals desenvolu-

paran les funcions assenyalades en 

el número anterior com a ajudants i 

col·laboradors dels facultatius mè-

dics estomatòlegs i odontòlegs. 
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Queden excloses de les seves funcions:

• La prescripció de pròtesis o tracta-

ments. 

• El dosatge de medicaments. 

• L'extensió de receptes.

• L'aplicació d'anestèsics.

• La realització de procediments ope-

ratoris o restauradors.

De la interpretació de la normativa vi-

gent se’n pot concloure que l'higienista 

dental no gaudeix d'independència res-

pecte al dentista, per la qual cosa sem-

pre haurem de parlar d'una subordina-

ció de l'higienista amb el dentista.

AUXILIARS

Un auxiliar dental és un professional 

dins del sector sanitari que s'ocupa d'as-

sistir l'odontòleg, gestionar tant els mate-

rials com els pacients i atendre el client. 

Quines són les funcions d'un auxiliar 

d'odontologia?

Les funcions d'un auxiliar d'odontologia 

són molt variades i passen des de l'aten-

ció al pacient una vegada entren a la 

consulta a tot allò relacionat amb el trac-

tament dental. Aquestes són algunes de 

les funcions dels auxiliars d'odontologia, 

organitzades per blocs:

Preparació de materials

• Prepara els materials per al tracta-

ment, en particular per a determi-

nats procediments com la realització 

d'empastaments tant permanents 

com temporals i de les fundes.

• Organitza tot l'instrumental dental 

necessari per dur a terme la consulta. 

• També s'encarrega de la neteja, elimi-

nant la saliva i l'aigua de tot l'instru-

mental, així com el manteniment dels 

instruments i la seva esterilització. 

• Neteja diàriament carros i calaixos 

d'instrumental.

• Controla i reposa el material fungible. 

• Notifica deficiències i avaries en els 

aparells de la clínica al dentista.

Neteja dels materials i instrumental

• Després del tractament, els auxili-

ars han d'esterilitzar l'instrumental. 

• Són responsables del control higiè-

nic i la desinfecció de l'equipament 

per al seu manteniment en perfec-

tes condicions d'higiene i seguretat.

Gestió de la sala de cirurgia i la consulta

• S'assegura que la sala de cirurgia 

queda neta després de cada consul-

ta i mantenen els recursos adequats 

per efectuar les intervencions. 
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• També exerceix el control higiènic i 

la desinfecció de la sala de cirurgia.

Assistència al dentista durant les visi-

tes als pacients 

• Ha de seguir les instruccions del 

dentista durant la consulta amb el 

pacient i en les intervencions, pres-

tant-li ajuda durant tota la consulta i 

en cada moment.

• Facilita el material necessari al den-

tista quan el sol·licita i pren nota de 

les instruccions. 

• Assisteix el pacient per assegu-

rar-se que està còmode. 

• Col·labora amb el dentista i ajuda 

perquè el pacient pugui ser tractat.

• Col·labora en les cures, si n’hi hagués. 

• Col·labora en tots aquells procedi-

ments de diagnòstic necessaris.

• Facilita al pacient la informació i 

dona recomanacions relacionades 

amb la preparació per a proves di-

agnòstiques i/o el seguiment de la 

salut bucodental del pacient.

Gestió administrativa tant dels clients 

com de la consulta 

• Contesta el telèfon. 

• Realitza cobraments i emet els re-

buts de pagament. 

• Planifica cites tant telefònicament 

com presencialment.

• Verifica el llistat de pacients (agen-

des programades) segons dia, hora, 

responsable del tractament, box, etc.

• Verifica que l'agenda de programa-

ció es correspon a la consulta pro-

gramada. 

• Recull documents del pacient (car-

net de mútua, si és el cas, targeta 

justificant de cita, etc.) tot verificant 

els llistats i la seva correcta progra-

mació.

• Prepara els registres que es necessi-

taran per a l'endemà.

• Gestiona les comandes de materials. 

• Procura mantenir l'ordre i el silenci 

a les zones annexes a les sales on es 

desenvolupa la consulta.

• Prepara la història clínica i verifica 

que tots els documents necessaris 

són a dins per a l'hora prevista de 

consulta i per evitar demores en la 

visita del pacient.

Atenció al pacient 

• Rep el pacient a la seva arribada a la 

clínica, segons protocol del servei, 

procurant-li confort.

• Dona informació al pacient i la seva 

família del temps d'espera, el tipus 

de consulta, la ubicació de la sala 

d'espera, el dentista responsable, 

etc.

• Afavoreix, mitjançant informació, la 

ubicació del pacient.

• Es relaciona amb el pacient a fi 

d'afavorir la comunicació. 

• Recull i registra les dades clíniques 

bàsiques.

• Col·labora a l’hora d’omplir les dades 

i registra la història del pacient.

• Transmet i canalitza al dentista la 

informació recollida al pacient. 

• Atén el pacient durant la visita, se-

guint les indicacions del dentista.

• Col·labora per formalitzar pròximes 

cites del pacient en coordinació amb 

les indicacions del dentista.

D'altra banda, és important tenir en 

compte les tasques que no poden rea-

litzar:

• Actes terapèutics ni profilàctics so-

bre els pacients de la clínica dental. 

Aquestes pràctiques queden reser-

vades als dentistes.

• Prendre impressions, tant conven-

cionals com l'escaneig dental.

• Realitzar raspament i allisament 

radicular.

• Realitzar ortodòncies, cimentació 

de bràquets, tant per la tècnica de 

cimentació directa com indirecta, 

cimentació de bandes, canvis d'arcs, 

canvis de lligadures, retirada de brà-

quets i col·locació de retenció fixa i 

amovible.

• Fer emblanquiments dentals.

• Encarregar-se de pròtesis dentals.

• Posar injeccions ni usar altres mè-

todes d'administració de medica-

ments a través de la pell. Aquestes 

pràctiques queden reservades als 

dentistes o els infermers.  

• Realitzar els actes propis de l'higie-

nista dental. I en concret realitzar hi-

gienes dentals. Aquestes pràctiques 

queden reservades als higienistes.

• Realitzar proves diagnòstiques. 

Aquestes pràctiques queden reser-

vades als dentistes. 

• Emetre judicis clínics o realitzar 

tractaments dentals. Aquestes 

pràctiques queden reservades als 

dentistes.
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El nombre d'aquestes funcions pot de-

pendre de la clínica. Per exemple, si es 

tracta d'una clínica dental més familiar, 

l'auxiliar s'encarregarà des del primer 

contacte fins a tot allò relacionat amb 

l'assistència al dentista. En canvi, si es 

tracta d'una empresa més gran, és pos-

sible que hi hagi d’altres professionals 

encarregats de l'atenció al client i la ges-

tió de les visites, i l'auxiliar s'encarrega-

rà només de les tasques més tècniques.

L'auxiliar en les consultes d’odontope-

diatria

L'auxiliar també té una funció molt 

important en odontopediatria atès que 

habitualment és la primera persona 

que entra en contacte amb els nens a 

la consulta del dentista. La seva acti-

tud i la manera de tractar-los són de-

terminants perquè no tinguin por i se 

sentin còmodes, permetent que el den-

tista els tracti.

Als infants cal parlar-los amb suavitat i 

amb paraules senzilles per explicar-los 

els procediments. També és important 

satisfer la curiositat del nen sobre els 

elements que l’envolten perquè se sentin 

en un lloc familiar. Sempre s'haurà de 

recaptar el document de consentiment 

informat dels seus tutors.

Finalment, una bona estratègia és uti-

litzar el reforç positiu. Els compliments 

i els elogis funcionen com a reforços 

efectius per als nens. Aplaudir-los per 

la seva valentia i bon comportament 

durant una visita al dentista no tan sols 

n’alleujaran la tensió, sinó que afavori-

ran una actitud molt més positiva per a 

pròximes visites.
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E l pasado 13 de julio se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 

igualdad de trato y la no discriminación (entrada en 

vigor el 14 de julio), cuyo objetivo es garantizar y promover el 

derecho a la igualdad de trato, así como prevenir y erradicar 

cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas 

de tales discriminaciones que se produzcan en cualquier 

ámbito público y privado. Es decir, como se deduce tanto de 

su título como de su articulado, se trata de una ley trans-

versal que pretende establecer un marco general de tutela 

frente a toda clase de discriminaciones, ya sea en las rela-

ciones de los ciudadanos con los poderes públicos, ya sea en 

las relaciones entre particulares.

Más específicamente, del contenido de la norma resulta 

claro que la misma se proyecta al ámbito de las relaciones 

laborales por cuenta ajena y también al ámbito del empleo 

público. En particular, en el empleo por cuenta ajena, la nor-

ma se proyecta sobre el acceso al empleo, las condiciones 

de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido u otras 

causas de extinción del contrato de trabajo, la promoción 

profesional y la formación para el empleo (arts. 3 y 9).

Pues bien, a partir de una primera lectura de la Ley se puede 

afirmar que, en términos generales, la misma no incorpora 

elementos muy innovadores en el ámbito de las relaciones 

laborales. La mayoría de sus contenidos tanto en lo que se 

refiere a lo que cabe entender por discriminaciones en el ám-

bito laboral como en cuanto a los mecanismos de tutela fren-

Sobre la Ley 15/2022, integral para la igualdad 
de trato y la no discriminación, y su posible 
incidencia en los despidos asociados a la salud 
del trabajador

Este artículo es un resumen de la ponencia impartida por el autor el 18 de julio de 2022 en la sede de Oleart 
Abogados, colaborador en materias jurídico-laborales del COEC.
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te a tales discriminaciones resultaban, en buena medida, ya 

deducibles de lo previsto en otras normas y algunos otros 

parecen contar con algunos antecedentes en la doctrina de 

los tribunales. Con todo, otros aspectos sí que parece que 

podrían incorporar alguna novedad reseñable, apuntando 

a una lectura más amplia de lo que cabe entender por dis-

criminación y/o a reforzar la tutela frente a la misma en el 

ámbito de las relaciones laborales. En este sentido, destaca, a 

nuestro juicio, la asimilación que la reciente Ley lleva a cabo 

entre discapacidad y problemas de salud a efectos de la tute-

la antidiscriminatoria.

Nótese, en este sentido, que el ámbito subjetivo de la Ley par-

te del artículo 14 de la Constitución y de otros motivos de dis-

criminación recogidos en la normativa europea -entre ellas 

la discapacidad-, pero, a su vez, incorpora expresamente 

otros no directamente deducibles de aquellas normas, tales 

como los que se refieren a “enfermedad o condición de salud, 

estado serológico y/o predisposición genética a sufrir pato-

logías y trastornos”, añadiéndose, además, que: “La enferme-

dad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las 

que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, 

de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio 

de determinadas actividades o de las exigidas por razones 

de salud pública”. (arts. 2.1 y 2.3).

Centrando la atención en las posibles repercusiones sobre 

las facultades reconocidas legalmente a las empresas para 

extinguir contratos de trabajo, repárese que, aunque el le-

gislador español decidió derogar no hace demasiado tiem-

po el denominado despido objetivo por absentismo, ello no 

ha significado que esté absolutamente vedada la posibilidad 

acometer un despido que se pueda asociar con ausencias del 

trabajador por motivos de salud. Las causas de despido dis-

ciplinario (art. 54 Estatuto de los Trabajadores) siguen posi-

bilitando que, por ejemplo, un trabajador sea despedido si no 

justifica debidamente sus ausencias por motivos de salud o 

si mientras se encuentra en una situación de incapacidad 

temporal realiza otras actividades profesionales o lúdicas 

incompatibles con dicha incapacidad temporal. Y en caso de 

que, en supuestos como los apuntados, se entendiese judi-

cialmente que no existía causa suficiente para justificar el 

despido, la consecuencia, a la luz de la normativa laboral, no 

ha venido siendo necesariamente la calificación del despido 

como discriminatorio y, por tanto, como nulo, obligando a la 

empresa a readmitir al trabajador.

En este sentido, cabe remitirse a la doctrina sentada por el 

Tribunal Supremo (Cfr., entre otras, SSTS 3-5-2016, Recurso 

3348/2004; 15-3-2018, Recurso 2766/2016) que sigue, asimis-

mo, los criterios de la Tribunal de Justicia de la Unión Eu-

ropea en relación con el principio de igualdad de trato en 

el empleo (Directiva 2000/73), considerando que no cabe 

identificar sin más enfermedad con discapacidad, siendo 

ésta la última la que constituye, a la luz de la Constitución 

y de la normativa europea, una causa de discriminación. 

Una enfermedad puede ser equiparada a discapacidad si 

genera limitaciones de la capacidad definitivas, de larga 

duración o, cuanto menos, si no presenta una perspectiva 

bien delimitada en cuanto a su finalización; lo que llevado 

a supuestos concretos implica que el hecho que exista una 

cierta vinculación entre el despido y la situación del incapa-

cidad temporal no implica inexorablemente su calificación 

LEGAL · Sobre la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

“Las causas de despido disciplinario siguen 
posibilitando que, por ejemplo, un trabajador sea 
despedido si no justifica debidamente sus ausencias 
por motivos de salud o si mientras se encuentra en 
una situación de incapacidad temporal realiza otras 
actividades profesionales o lúdicas incompatibles 
con dicha incapacidad temporal"
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de nulidad, sino que, ante la ausencia de causa justificativa 

del despido y la ausencia de una situación asimilable a la 

discapacidad, lo que procede es la declaración de improce-

dencia y, por tanto, la posibilidad empresarial de extinguir 

el contrato con el abono de la correspondiente indemniza-

ción prevista legalmente. 

Pues bien, esta lectura podría verse, cuando menos, matiza-

da con la nueva Ley 15/2022. Aunque la misma dista de ser 

suficientemente clara, no cabe descartar que proliferen otras 

interpretaciones judiciales que, sobre la base de las refe-

rencias tan amplias a la “enfermedad o condición de salud”, 

entiendan que ante cualquier despido realizado durante un 

situación de incapacidad temporal -o incluso en un periodo 

más o menos breve tras la reincorporación del trabajador-, se 

activa la conocida como inversión o modulación de la carga 

de la prueba -a la que también alude la reciente Ley 15/2022 

(art. 30.1)-. Por tanto, parece que la simple incapacidad tem-

poral de un trabajador, sin mayor necesidad de probar cir-

cunstancias que la adjetiven o califiquen, jugaría como in-

dicio de discriminación, de modo tal que si el empresario 

no es capaz de probar una causa suficiente y razonable que 

justifique la procedencia del despido, el mismo sería califica-

do judicialmente como nulo, sin necesidad de incardinar el 

supuesto en el ámbito de tutela de las discriminaciones por 

discapacidad. Nótese que a esta lectura judicial puede coad-

yuvar otra disposición de la Ley 15/2022, que no sólo apunta 

a una interpretación de dicha Ley a luz de instrumentos de 

Sobre la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación · LEGAL
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carácter internacional de diversa índole -incluidas las meras 

recomendaciones de organismos internacionales-, sino que 

señala que ante “diferentes interpretaciones, se deberá pre-

ferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o 

a los grupos que sean afectados por conductas discriminato-

rias o intolerantes” (art. 7).

En definitiva, cabe augurar una mayor probabilidad de que 

ciertos despidos que, hoy se califican como improcedentes, 

sean declarados nulos -la nulidad de pleno derecho es la con-

secuencia que la Ley 15/2022 prevé para todos los actos que 

constituyan discriminación por alguno de los motivos previs-

tos en la propia Ley (art. 26)-, con la consecuente obligación 

empresarial de readmitir al trabajador, abonar los salarios de-

jados de percibir entre el despido y la sentencia que lo declara 

nulo, más una posible indemnización por daños morales. A 

este último respecto, cabe resaltar que la nueva Ley 15/2022, 

reafirmando con rotundidad criterios que se han ido exten-

diendo en la jurisdicción social, prevé que “acreditada la dis-

criminación se presumirá la existencia de daño moral” (art. 

27.1).

Por otra parte, téngase en cuenta que la incidencia de los pro-

blemas de salud en la prestación laboral a la que queda obliga-

do el trabajador también puede dar lugar a la concurrencia de 

la causa de despido -ya no disciplinario, sino objetivo- relativa 

a la ineptitud del trabajador (art. 52 a) Estatuto de los Trabaja-

dores). En torno a esta causa de despido también se ha sus-

citado cierta conflictividad judicial relativa a cuándo el des-

pido puede ser discriminatorio por razón de discapacidad. Y 

tomando, asimismo, en consideración la doctrina del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en aplicación de la Directiva 

2000/78, nuestra jurisprudencia ha entendido que no cabe ca-

lificar de discriminatorio el despido si la empresa con carácter 

previo ha intentado ajustes razonables para adaptar las condi-

ciones del trabajo a la situación de la persona en cuestión (STS 

22-2-2018, Recurso 110/2006). Por tanto, en estos supuestos 

de despido objetivo por ineptitud relacionado con la salud del 

trabajador, se ha venido entendiendo que la eventual nulidad 

por discriminación quedaría condicionada a la existencia de 

una situación de discapacidad y, además, a la ausencia o in-

suficiencia en la adopción de medidas de ajuste razonable por 

parte de la empresa, todo ello en los términos que se vienen 

perfilando por la jurisprudencia europea y nacional (Cfr. STSJ 

Galicia 13-5-2020, Recurso 6272/2019).

Pues bien, la reciente Ley 15/2022 se hace eco también del con-

cepto de ajuste razonable vinculado a la discapacidad, como 

ya lo hicieran previamente la Ley 51/2003 y el Real Decreto Le-

gislativo 1/2013. La nueva Ley deja claro que “se considerará 

discriminación directa la denegación de ajustes razonables a 

las personas con discapacidad”, entendiendo por tal “las mo-

dificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del am-

biente físico, social y actitudinal que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 

particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesi-

bilidad y la participación y garantizar a las personas con dis-

capacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 

las demás, de todos los derechos” (art. 2). Ahora bien, la dene-

gación de ajustes razonables como discriminación directa no 

queda circunscrita a la discapacidad, sino que la Ley 15/2022 

la prevé para cualquiera de las causas de discriminación pre-

vistas en la propia Ley (art 4.2), entre ellas, como se ha dicho, 

la simple “enfermedad o condición de salud”. Por consiguiente, 

también respecto a los despidos por ineptitud la reciente Ley 

aprobada parece implicar una extensión a la enfermedad o 

simples dolencias de la tutela antidiscriminatoria hasta ahora 

vinculada de forma más circunscrita a la discapacidad.

ÁNGEL JURADO SEGOVIA
Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad Complutense de Madrid
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Pràctiques esquer com a conducta deslleial: 

La Llei de Competència Deslleial i el Codi de Consum de Ca-

talunya prohibeixen les pràctiques esquer i d’altres formes de 

promoció enganyosa, i regulen els requisits que han de tenir 

les ofertes i promocions. Així mateix, els estatuts col·legials i el 

codi deontològic del COEC consideren il·lícita la publicitat enga-

nyosa i prohibeixen la publicitat de serveis que indueixin o pu-

gui induir a error, confusió o engany en els usuaris i/o pacients. 

Les pràctiques esquer són actes d’engany, tant en la publicitat 

com en la comercialització, que afecten el comportament eco-

nòmic del consumidor.

Aquestes pràctiques es caracteritzen per la intenció del pro-

fessional o de l’empresa de captar el consumidor mitjançant 

el preu com a “ganxo” per “caçar” el pacient/consumidor amb 

preus o condicions econòmiques atractives per a aquests però 

sense oferir en cap moment la informació necessària que per-

metria al pacient/consumidor conèixer la situació real. 

Per tant, la finalitat d’aquesta pràctica és induir a error i/o dis-

torsionar el comportament econòmic del possible pacient. No 

és necessari que es produeixi l’error o distorsió i és per això 

que la simple existència de risc ja implica que la pràctica sigui 

considerada deslleial de conformitat amb l’article 22 de la Llei 

de Competència Deslleial. 

És més, considerem que la normativa esmentada s’ha d’apli-

car amb especial rigor en aquest sector, perquè en l’exercici 

de l’odontologia es promou i manté la salut bucal de les perso-

nes, i, per tant, la publicitat i promoció en el sector sanitari s’ha 

d’ajustar, fent tot el possible, als principis de veracitat i objec-

tivitat, fugint de tota informació que pugui induir a confusió.

Estem tots d’acord que no és el mateix i no té les mateixes con-

seqüències vendre una peça de roba que un tractament odon-

tològic.

Així doncs, intentant ser el més pràctics possible, les pràcti-

ques esquer, on el preu és un ham, serien les següents:

• Oferta sobre el preu quan hi ha una limitació no infor-

mada: fer una oferta d’un producte o servei a un preu 

molt baix sabent el professional o l’empresa ofertora que 

només podrà realitzar un nombre insignificant de serveis 

o no disposa d’una quantitat raonable d’unitat del produc-

te, sense avisar del període en què estarà disponible o del 

nombre d’unitats limitades. Tot això amb la intenció de 

captar clients utilitzant una promoció amb un preu baix 

com a ganxo. 

 

Es tracta d’una oferta “buida”, ja que no es disposaran  

d’unitats suficients per atendre els previsibles pacients 

que s’hi interessaran. 

 

Per exemple, seria el supòsit de promocionar un em-

blanquiment dental a un preu molt més reduït del preu 

habitual sense avisar el consumidor que la promoció està 

limitada a un temps molt concret o que el nombre d’uni-

tats (tractaments) amb aquell preu és insignificant. 
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Les pràctiques comercials esquer: aplicació en 
el sector de l’odontologia

Marc normatiu:

• Art. 22 de Llei 3/1991 de 10 de gener de Competència Deslleial

• Art. 211 del Codi de Consum de Catalunya

• Directiva 2005/29/CE sobre pràctiques comercials deslleials de les empreses amb relació als consumidors 
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Alhora, s’entén que no retirar l’anunci caducat al web o a 

les xarxes socials seria igualment deslleial.

 

• Oferta amb relació al preu d’un servei o producte amb la 

finalitat de promocionar un altre producte similar: dur a 

terme una oferta d’un producte o servei a un preu baix amb 

la intenció de promocionar un altre producte similar, ja que 

el de preu baix no existeix o no es disposa d’unitats o no es 

pot prestar. Per tant, la finalitat d’aquesta forma d’engany és 

atreure el consumidor/pacient per vendre-li finalment un 

altre producte o tractament. 

 

Per exemple, oferir un tractament a bon preu per després 

proposar-ne un altre que es considera millor i, evident-

ment, ja no té el benefici de la reducció de preu. 

En els dos anteriors supòsits, la finalitat és atreure el pacient 

de forma deslleial utilitzant un preu baix com a ganxo.

Les reduccions de preus en el Codi de Consum de Catalunya 

Respecte a les promocions de serveis o productes en què s’in-

tenta captar el client mitjançant el “preu”, el Codi de Consum 

de Catalunya estableix limitacions amb la finalitat de protegir 

els drets dels consumidors i evitar que el “preu” sigui utilitzat 

com a engany per atreure el consumidor. 

En concret, l’article 211-11 estableix que les promocions o ofer-

tes en què es redueix el preu s’ha d’indicar de manera clara 

quin és el preu normal o habitual del servei o producte. I preci-

sa que el preu habitual o normal s’ha d’haver aplicat a la clíni-

ca almenys durant un mes dins dels sis mesos anterior a l’inici 

de l’oferta o promoció. 

Com a excepció, si en els anteriors sis mesos el servei promo-

cionat no s’ha ofert a la clínica, ja que es tracta d’un nou ser-

vei, s’ha d’indicar expressament que es tracta d’una oferta de 

llançament. 

Per tant, sempre que es facin descomptes en els preus dels ser-

veis o productes, s’ha d’indicar el preu habitual. Aquest preu 

habitual no pot ser modificat perquè s’ha d’haver aplicat a la 

clínica almenys durant un mes en els anteriors sis mesos. 

Aquestes pràctiques també poden ser objecte d’altres infracci-

ons de la Llei de Competència Deslleial, com per exemple ven-

da a pèrdues, actes d’engany o promocions enganyoses, entre 

d’altres, ja que acostumen a estar relacionades entre si. Dedi-

carem propers articles a aquest tipus de pràctiques. 
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Com tributar si inverteixes en criptomonedes· INNOVACIÓ

Els darrers anys, les inversions 

en criptomonedes s’han popula-

ritzat com a forma d’invertir els 

estalvis. Sembla que el Banc d’Espanya 

està preparant una normativa per per-

metre a les entitats financeres inver-

tir-hi i oferir-les també als seus clients. 

Per això, hem considerat interessant 

parlar de com han de tributar aquestes 

inversions a fi i efecte d’evitar ensurts 

als col·legiats. I més si tenim en compte 

que es preveu en breu l’aprovació de l’RD 

de la llei Antifrau (potser fins i tot quan 

surti aquest article s’haurà publicat, per-

què pel que sembla està força avançat). 

L’RD preveu l’obligació d’informar entre 

gener i març, a partir del nou model 721, 

de les operacions en criptomonedes, per 

tant, al gener de 2023 s’iniciarà el perío-

de de declaració en relació a les operaci-

ons realitzades durant tot el 2022.

Què s’ha de declarar

IRPF GUANYS I PÈRDUES PATRIMONI-

ALS EN LA BASE DE L’ESTALVI 

La compra-venda de criptomonedes 

genera l’obligació de declarar, tant a les 

declaracions anuals de renda com a les 

de patrimoni, les operacions realitzades 

amb aquestes criptomonedes.

Així, els guanys derivats de la com-

pra-venda de criptomonedes s’han de 

declarar com a guanys patrimonials i 

tributaran a la base de l’estalvi per la di-

ferència entre valor d’adquisició (inclo-

ses les comissions de compra) i valor de 

venda (menys les comissions que s’han 

pagat per la venda) aplicant el mètode 

FIFO (primera compra primera venda). 

A diferència d’altres països, l’estat es-

panyol obliga a tributar com a guany 

patrimonial NO NOMÉS quan desfem 

les nostres posicions en criptomone-

des i convertim en moneda ordinà-

ria (euro, dòlar, etc.) sinó també quan 

fem qualsevol canvi perquè suposa un 

guany o una pèrdua patrimonial sus-

ceptible de tributar. 

Així, per exemple, si per la compra de 

100.000 euros en bitcoins (BTC)  rebem 

4,68 bitcoins i, passats alguns dies, els 

transformem en ethers (ETH), per exem-

ple, i ens donen 66 ETH a canvi dels nos-

tres 4,68 BTC, pot resultar que en l’opera-

ció haguem guanyat uns 6.500 euros per 

la diferència de valor de conversió a eu-

ros del BTC entre el moment de la com-

pra i el valor de conversió de la mateixa 

moneda el dia en què s’ha convertit en 

ETH sense que en cap moment aquests 

BTC s’hagin convertit en euros.

Els guanys patrimonials es poden com-

pensar lògicament amb pèrdues patri-

monials del mateix exercici o d’exercicis 

anteriors, però s’ha d’anar amb comp-

te amb aquestes pèrdues. Si en els dos 

mesos previs a la venta o els dos mesos 

posteriors es compra un  producte (en 

aquest cas moneda) idèntic NO seran 

deduïbles fins que no es vengui de nou.

Així, en l’exemple 

anterior, si en lloc 

de guanyar 6.500 

euros s’haguessin 

perdut 6.500 eu-

ros, -quan tornem 

a comprar BTC en un termini inferior a 

dos mesos aquestes pèrdues no es con-

sideraran per compensar guanys llevat 

que es tornin a vendre abans de final 

d’any, sense comprar ja BTC en els dos 

mesos posteriors a la venda. 

IRPF GUANY PATRIMONIAL A LA BASE 

GENERAL 

Els imports que les plataformes rega-

len en forma de criptomonedes als seus 

usuaris per dinamitzar les plataformes 

(airdrops, earndrops, etc.) són, segons 

les consultes vinculants d’hisenda, 

guanys patrimonials, però tributen a la 

base general en lloc de la base de l’es-

talvi perquè no es deriven de la venda 

de cap cap actiu. 

La diferència, recordem, és que mentre 

que la base de l’estalvi tributa en uns 

trams del 19, 21,23 i 26%, la base general 

tributa en trams que són molt més alts. 

Així doncs, les rendes més altes es po-

dran trobar amb una fiscalitat del 49% .

IRPF  ACTIVITAT ECONÒMICA BASE 

GENERAL 

La mineria, és a dir, creació de criptomo-

nedes, es considera en canvi una activi-

tat econòmica, tot i que exempt d’IVA, i 

per realitzar-la caldrà donar-se d’alta a 

Com tributar si inverteixes en 
criptomonedes
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l’epígraf 831.9 “Altres serveis financers” 

i tributarà a la base general de l’IRP per 

molt que no hi hagi cap canvi de moneda 

pel valor de conversió en euros en el mo-

ment de la seva obtenció. Lògicament, si 

en el moment de la venda el valor és ma-

jor o menor, produirà un guany o pèrdua 

patrimonial que tributarà igual que les 

operacions que hem analitzat en l’apar-

tat anterior.

Un xic més complicada és la tributació 

de l‘staking o recompenses en forma de 

criptomonedes que es poden rebre per 

posar les nostres monedes a disposició 

d’una plataforma. En aquest cas, quan 

és un staking actiu, és a dir, que creem 

un nodus i posem les nostres monedes 

en un moneder i rebem una gratifica-

ció per cada bloc creat, tot i que no hi 

ha res regulat per les consultes sobre la 

mineria, veiem que el criteri d’hisenda 

és considerar-ho també activitat eco-

nòmica tot i que està subjecta a IVA. En 

canvi, quan l’staking és passiu, és a dir, 

les gratificacions s’obtenen per deixar 

les nostres monedes en una plataforma 

i s’obtenen a traves d’un smart contract 

o exchange, en aquest cas caldrà que 

tributem com a rendiment del capital 

mobiliari.  

IRPF CAPITAL MOBILIARI

La tributació de l’staking com a capital 

mobiliari implica que no podrà com-

pensar-se directament amb  les pèrdues 

patrimonials (les pèrdues es compen-

saran amb els guanys i en cas que hi 

hagi més pèrdues que guanys es podran 

compensar amb el capital mobiliari, 

però fins a un màxim del 25% d’aquest; 

les pèrdues no compensades es podran 

compensar amb guanys que es puguin 

produir en els 4 exercicis  i amb els 

rendiments del  capital mobiliari si no 

hi ha guanys suficients dels 4 exercicis 

següents amb les mateixes limitacions, 

i si no, es perdran).

 

PATRIMONI

Si per l’import net del nostre patrimoni 

estem obligats a declarar, caldrà decla-

rar el saldo el 31-12 en criptomonedes al 

seu valor de conversió a euros en aquell 

moment.

NOU MODEL 721

El nou projecte de llei preveu l’obligació 

de declarar tant per part del contribuent 

com per part de les plataformes. 

Què haurem de declarar:

• Dades del declarant, incloent-hi te-

lèfon i correu electrònic

• Dades de la persona que manté, 

guarda  i/o transfereix

• Dades de les plataformes exchange

• País de tots

• Nombre de monedes a l’inici exercici 

fiscal

• Nombre de monedes el 31-12

• Nombre de monedes rebudes

• Nombre de monedes emeses

• Si el 31-12 no hi ha monedes, data 

d’extinció

• Cotització mitjana el 31-12 de cada 

moneda declarada

Esperem que aquesta informació sigui 

d’utilitat a tots els qui teniu aquestes in-

versions o esteu pensant a tenir-les.

MARGARIDA CROUS I PERAFERRER
Economista dels Serveis Integrals 
M. Crous Economistes
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Com tributar si inverteixes en criptomonedes· INNOVACIÓ

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 utilitzar-la!
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Exposición accidental a material biológico 
potencialmente contaminado

Introducción

Como profesionales de la odontología, se está constantemente 

expuesto a fluidos biológicos y a la posibilidad real del riesgo 

de un pinchazo, con la consecuente exposición a varios virus. 

Entre los más frecuentes, encontramos los de la hepatitis B 

(VHB), la hepatitis C (VHC) y el de la Inmunodeficiencia Hu-

mana (VIH). 

También es cierto que dentro de los profesionales sanitarios, 

el personal odontológico es de los que está más habituado a 

protegerse correctamente, usando barreras de protección. Sin 

embargo, a pesar de una correcta actuación, siempre existe la 

posibilidad de contagio, sobre todo a nivel de accidentes con 

objetos cortantes o punzantes. Así pues, es importante refres-

car las medidas de prevención y la manera de actuar, si llegase 

a producirse un accidente. La obligación como centro sanitario 

es que se tenga un protocolo claro y que sepamos qué hacer 

correctamente y con rapidez. Este artículo pretende ser un 

complemento a la infografía que aparece en este mismo nú-

mero de la revista, de excepcional utilidad y que toda clínica 

debería tener a mano. 

¿Qué denominamos exposición accidental?

Se considera exposición o accidente biológico cuando se pro-

duce contacto con sangre o fluidos biológicos de diversa índo-

le, a través de inoculación percutánea, herida abierta o muco-

sas, durante el desarrollo de la actividad profesional. 

RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

HEPATITIS B

Es la de mayor posibilidad de contagio. El riesgo de desarrollar 

una hepatitis clínica en el personal sanitario, que ha sufrido 

una inoculación accidental, depende de si la sangre es antí-

geno de superficie (AgHBs) y antígeno e (AgHBe) positivo, o si 

solo es AgHBs positivo.

 Profilaxis frente a VHB

Lo primero que hay que hacer es revisar el estado vacunal del 

profesional sanitario y la respuesta a la vacuna. 

Existen varias posibilidades:

1. Trabajador NO vacunado: debe iniciarse la vacunación; si 

el inóculo fuera HBs Ag + o desconocido, está indicada 

la administración de inmunoglobulina de la hepatitis B 

(IGHB), idealmente en las primeras 4 horas. 

2. Expuesto que ha iniciado su vacunación pero no está 

completa: deberá cumplirse según la pauta vacunal y 

añadir IGHB. 

QUÈ FER EN CAS D’EXPOSICIÓ ACCIDENTAL
A UN MATERIAL SANITARI POTENCIALMENT CONTAMINAT?

QUÈ ÉS UNA EXPOSICIÓ ACCIDENTAL?

COM HAS D’ACTUAR DAVANT D’UNA EXPOSICIÓ ACCIDENTAL A MATERIAL BIOLÒGIC:

L’accident

Actuació inicial: Actuació posterior:

Una punxada, tall o rascada 
amb material sanitari 
potencialment contaminat 
(exposició parenteral).

No tornis a 
encapsular mai 
l’agulla.

No tinguis el 
contenidor de 
deixalles ple i 
apropa’l al lloc on 
fas la tècnica.

Utilitza sempre 
barreres 
protectores 
(guants, bates, 
mascaretes...).

Cal que estiguis vacunat de l’hepatitis B i segueixis les recomanacions següents:

Pacient font:
La persona de qui procedeix el 
material biològic inoculat.

Receptor:
La persona que rep la inoculació 
del material biològic.

EXPOSICIÓ PARENTERAL (PUNXADA)

1. Neteja la ferida o el lloc de la punxada amb aigua i sabó.

2. Desinfecta-la amb solució de povidona iodada al 10% o 
alcohol de 70º.

3. Deixa actuar l’antisèptic durant uns 10 minuts.

4. Cobreix la ferida amb un apòsit.

Si el pacient font és conegut, el receptor ha de demanar 
el consentiment del pacient font per extreure’n una 
mostra; després ha d’enviar-la al laboratori el més aviat 
possible i anar al centre assistencial corresponent.

Si el pacient font és desconegut, el receptor ha d’acudir 
al centre assistencial corresponent.

Si el pacient font és conegut, el receptor ha de demanar 
el consentiment del pacient font per extreure’n una 
mostra; després ha d’enviar-la al laboratori el més aviat 
possible i anar al centre assistencial corresponent.

Si el pacient font és desconegut, el receptor ha d’acudir 
al centre assistencial corresponent.

SEGUIMENT DEL RECEPTOR

En funció de l’estat del pacient font, caldrà realitzar un 
estudi serològic basal i determinacions serològiques 
seriades a la persona exposada.

Cal comunicar l’exposició accidental:

• Al responsable del centre o servei,
• a la unitat bàsica de prevenció (UBP),
• a la mútua d’accidents,
• al teu centre assistencial.
• al Servei de Prevenció Aliè (SPA), a través de 
l’interlocutor que tinguin amb el servei de prevenció

EXPOSICIÓ DE MUCOSES (ESQUITXOS)

1. Fes una irrigació amb sèrum fisiològic durant uns 10 minuts.

Un esquitx d’un producte 
biològic als ulls, a les 
mucoses o a la pell no intacta 
(exposició cutaneomucosa).



49195 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Exposición accidental a material biológico potencialmente contaminado · USOS CLÍNICS

Serología
Fuente

Actitud frente al accidentado

Vacunado No vacunado

Ac AntiHBs
< 10 Ul\ ml

Ac AntiHBs
> 10 Ul\ ml

No tiene Títulos conoci-
dos

No tiene completa 
la vacunación

AgHBs +

Fuente 
desconocida o 
no disponible 

para el 
análisis y 

sugiere alto 
riesgo de 
AgHBs+

Con 3 dosis de 
vacuna: 1 dosis 

IGHN
+

Iniciar la segunda 
serie de acunación

(otras 3 dosis)

No respondedor
(2 series 

completas):
2 dosis de IGHB 
separadas por 1 

mes

No tratamiento

Determinación serológica 
y actuar según resultado: 
Respuesta adecuada (Ac 
Anti HBs > 10UI\ml): no 

es necesario tratamiento

Respuesta inadecuada: 
1 dosis IGHB + iniciar 
la segunda serie de 

vacunación

1 dosis IGHB
+

completar 
vacunación segúin 

la programación

1 dosis IGHB
+

Iniciar 
vacunación

AgHBs - No tratamiento Vacunar

Tabla 1

3. Los que están vacunados pero no han respondido adecu-

adamente: recibir IGHB e iniciar vacunación. 

4. Personal sanitario ya infectado con virus B: son inmunes 

y no requieren tratamiento. 

En la tabla número 1 podemos resumir la actuación frente al 

virus B.

Básicamente es por vía pareteral, por pinchazos u objetos cor-

tantes. Por vía cutánea con piel intacta, no está demostrada en 

la práctica clínica. El riesgo es variable y oscila entre 0,1% al 10%.

Profilaxis postexposición: No se recomienda tratamiento pues 

no existe profilaxis postexposición efectiva. Si la fuente es 

positiva a virus C, haremos seguimiento clínico por médico 

especialista. Este incluye un control serológico de Ac VHC y 

transaminasas hepáticas a las 6 semanas, 3 y 6 meses del 

accidente. Si queremos tener un diagnóstico precoz y certero, 

habría que realizar una determinación de RNA VHC a las 4-6 

semanas del accidente.

RIESGO DE TRANSMISIÓN DE VIH

El riesgo promedio postexposición percutánea es de un 0,3 por 

ciento. Si hay exposición en mucosas es del 0,09. En la épo-

ca actual, hay que tener muy en cuenta que en nuestro medio 

un gran porcentaje de pacientes con VIH, ya diagnosticados, 

tienen un adecuado tratamiento y su carga viral será inde-

tectable. Sin embargo, existe la posibilidad de que el paciente 

tratado por nosotros aún no tenga el diagnóstico, con lo cual el 

riesgo de contagio está presente.

Los siguientes factores, ordenados según su nivel de impor-



50 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 195

tancia (P< 0,01 Factor de Riesgo Odds 

Ratio* 95% CI) , están asociados a mayor 

riesgo:

1. Lesión profunda y sangre visible 

2. Sangre visible en el objeto

3. Paciente terminal SIDA 

4. Objeto en arteria/vena del paciente 

fuente con VIH + carga detectable.

Las recomendaciones para la profilaxis 

postexposición a VIH se aplican a las si-

tuaciones en las que el sanitario ha sido 

expuesto a una fuente positiva para VIH 

o ante alta sospecha de positividad.

Esta decisión debe ser valorada por un 

especialista según el estado de la fuente, 

modo de exposición y habrá que sopesar 

los efectos secundarios de los fármacos 

a emplear. 

En la siguiente tabla (número 2), se re-

sumen las recomendaciones para admi-

nistrar la profilaxis en el caso de exposi-

ción con lesiones percutáneas:

Tipo de 
exposición

Estado infeccioso del paciente fuente

Infectado HIV Clase 
1

Infectado HIV Clase 
2

Fuente de estado 
desconocido

Fuente 
desconocida

VIH 
negativo

Infección asintomática 
o carga viral escasa 

(<1500 copias RNA/ml)

Infección sintomática, 
SIDA, seroconversión 
aguda, alta carga viral

Paciente fuente 
rechaza extracción o 
ésta es impracticable

Ej: Aguja 
abandonada

Menos severa:
• Aguja sólida
• Lesión 

superficial

Básico Ampliado

Profilaxis No 
recomendada. 

Considerar el básico 
si coexisten otros 
factores de riesgo

Profilaxis No 
recomendada. 

Considerar el básico 
si la infección por 

HIV es viable.

Profilaxis No 
recomendada.

Más severa Ampliado Ampliado

Profilaxis No 
recomendada. 

Considerar el básico 
(1) si coexisten otros 

factores de riesgo

Profilaxis No 
recomendada. 

Considerar el básico 
si la infección por 

HIV es viable.

Profilaxis No 
recomendada

(1) La profilaxis es opcional y es decisión del clínico y del paciente expuesto

Tabla 2

Profilaxis frente al VIH, postexposición:

1. Si la persona fuente es VIH positiva 

con terapia antiretroviral, hay que 

solicitar pruebas de resistencia si es 

VIH-carga viral detectable

2. Se debe individualizar la profilaxis 

postexposición (PPE) de acuerdo con 

el historial de tratamiento de la fuente 

y las pruebas de resistencia

3. La PPE debe iniciarse idealmente < 4 

horas después de la exposición y no 

más tarde de 48/72 horas

4. Duración de la PPE: 4 semanas (a me-

nos que se interrumpa por falta de in-

dicación)

Regímenes de tratamiento PPE

Tenofovir disoproxil Fumarate (TDF)/ 

emtricitabine (FTC) o tenofovir alafena-

mide (TAF) / emtricitabine FTC + ralte-

gravir (RAL) dos o cuatro veces al día. 

Seguimiento

Debe incluir:

• Serología VIH + VHB y VHC.

USOS CLÍNICS · Exposición accidental a material biológico potencialmente contaminado
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• Reevaluación de la indicación de PPE 

por un experto en VIH dentro de las 

48-72 horas

• Evaluar la tolerabilidad del régimen 

PPE

• Transaminasas, VHC-PCR y serología 

VHC en el mes 1 si procede persona 

VHC positiva (observada o sospechada)

• Serología VIH de seguimiento: obliga-

toria al finalizar PPE y repetir 6-8 se-

manas después

Todo lo anterior nos sirve como guía, 

pero es realmente el especialista quien 

decidirá el tratamiento más adecuado 

según riesgo/beneficio.

Después de haber comentado los riesgos 

de los tres principales virus y las reco-

mendaciones postexposición, es suma-

mente importante hacer hincapié en las 

medidas preventivas.

Medidas preventivas

Es fundamental disminuir al mínimo 

posible el riesgo laboral y para ello hay 

que cumplir las siguientes medidas pre-

ventivas:

• Vacunación de la hepatitis B, todos 

los trabajadores que realicen su acti-

vidad en el medio sanitario.

• Lavado de manos antes y después de 

atender a cada paciente, aunque se 

hayan utilizado guantes. 

• Las lesiones cutáneas de las manos 

se deben cubrir con apósitos imper-

meables antes de iniciar la actividad 

laboral, utilizando los guantes de for-

ma habitual.

También es fundamental el uso de ele-

mentos de barrera

La utilización de guantes constituye la 

primera protección y la más importante 

por diferentes razones:  

• Aunque no evitan el pinchazo, sí que 

reducen el volumen de sangre trans-

ferida en, al menos, un 50 por ciento.  

• El riesgo está asociado a la carga vi-

ral, por eso el uso de guantes es de 

gran utilidad.

• Los guantes son obligatorios siempre 

que el trabajador sanitario presente 

heridas o lesiones cutáneas. 

• Otros elementos de barreras son las 

batas suplementarias a la habitual o 

el pijama. Aunque no están indicadas 

de forma generalizada, en el medio 

odontológico con producción de sal-

picaduras de sangre u otros fluidos es 

altamente recomendable.  

Las mascarillas y los protectores ocu-

lares serán siempre recomendables e 

incluso más en esta época de COVID.

Uso de objetos punzantes o cortantes 

• Manejar con extremo cuidado las 

agujas, hojas de bisturí y cualquier 

otro objeto cortante o punzante antes, 

durante y después de su utilización. 

• Las agujas, una vez utilizadas, NUN-

CA deben ser reencapuchadas ni so-

metidas a ninguna manipulación y, 

de ser posible, hay que usar dispositi-

vos de seguridad.

• La eliminación de estos objetos se 

realizará en envases resistentes a la 

punción y que estarán situados en la 

zona donde vayan a ser utilizados. 

• Los contenedores NO se deben llenar 

hasta el límite a fin de evitar que so-

bresalgan los objetos punzantes. 

• Deshacerse personalmente de estos 

objetos punzantes o cortantes en los 

contenedores apropiados.

¿QUÉ HACER SI SE PRODUCE LA 

EXPOSICIÓN?

MEDIDAS URGENTES 

Salpicaduras o vertidos de sangre 

o fluidos orgánicos sobre superfi-

cies u objetos:

La lejía es un agente cáustico que 

solo debe usarse sobre superficies, 

no sobre la piel. 

Si se produce un vertido de san-

gre o de fluidos:

1. Colocarse guantes resistentes. 

2. Verter lejía diluida (una parte de 

lejía doméstica en 9 de agua) so-

bre la zona contaminada. 

3. Limpiar la zona con toallas de-

sechables. 

4. Quitarse los guantes y lavarse 

las manos.

Exposición accidental a material biológico potencialmente contaminado · USOS CLÍNICS
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STEVENS SALVA SUTHERLAND
Médico anestesiólogo, coordinador de OBA sedaciones 
Médico adjunto Hospital Valle de Hebrón

Recupera tots els "Usos Clínics" 
publicats a la revista Som COEC.

Sedació conscient amb òxid nitrós

Soporte vital básico en adultos en tiempos de covid-19

Crisis hipertensivas: urgencias y emergencias

Anestèsics locals: efectes adversos i 
gestió de les complicacions sistèmiques

Manejo de las infecciones odontogénicas en las 
consultas de atención primaria: ¿antibiótico?

I molts més!

En caso de corte o punción: 

1. Retirar el objeto causante del ac-

cidente. 

2. Limpieza de la herida con agua 

corriente o suero fisiológico sin 

frotar durante 10 minutos, induci-

endo el sangrado si es necesario. 

3. Lavado con agua y jabón. 

4. Desinfección de la herida con an-

tiséptico. NUNCA usar lejía. 

5. Cubrir la herida si es necesario 

con un apósito impermeable. 

OTRAS ACTUACIONES 

DEL PROFESIONAL

• Confirmar el estado vacunal frente 

al  VHB. 

• Comunicarlo al inmediato superior 

y averiguar si el paciente fuente ti-

ene serologías infecciosas hechas 

recientemente (Ag HBs,  VHC,  VIH)

OTRAS ACTUACIONES DEL  PACIENTE

Obtener serologías para:  Ag HBs VHC 

Ac. VIH  Ac.+ Ag P 4.

Las determinaciones serológicas serán 

realizadas en el plazo de tiempo más 

breve posible.

DIPLOMA DE POSTGRAU
EN IMPLANTOLOGIA ORAL

Curs pràctic clínic en cirurgia i pròtesi
Títol propi de la Universitat de Girona

Organitzat per
• Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral (SCBCMFO)
• Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
• Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

PROFESSORS i CONFERENCIANTS CONVIDATS
Fernando Alaejos, Carlos Arranz Maher Atari, Maria Luisa Augé, Coro Bescós, Joan Birbe, Oriol Cantó, Elvira Ferrés Amat, Eloy García Díez, 
Jordi García Linares, Joan Grau, Antoni Maria Lluch, Jesús López Vilagran, Ernest Mallat Callís, Antoni Marí, José E. Maté, Norberto Manzanares, 
Raúl Medina, Raúl Minoves, Jan Pi Urgell, Shum Prats, Guillermo Raspall, Marc Rover Sugero, Josep Rubio, Ana Soler Gomis, Marc Torrents

DIRECTORS
Eduard Ferrés Padró
Javier Mareque Bueno
Manel Gorina Faz

COORDINADORS
Carles Martí Pagès
Carlos Pogliafito Aiello
Alejandro Rover Moroni
Eduard Ferrés Amat

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL COEC
Sra. Olga Ferrer
coec@coec.cat

9 mòduls: de novembre 2022 a juliol 2023 • Inici: 18/11/2022

Inscripció
oberta

Places
limitades

+ info
ivanhidalgo@academia.cat

SECRETARIA TÈCNICA
Ivan Hidalgo
ivanhidalgo@academia.cat
Departament de Formació
SCBCMFO i F. InterAct Salut

10
è A

niv
ers

ari

USOS CLÍNICS · Exposición accidental a material biológico potencialmente contaminado



53195 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Exposición accidental a material biológico potencialmente contaminado · USOS CLÍNICS

DIPLOMA DE POSTGRAU
EN IMPLANTOLOGIA ORAL

Curs pràctic clínic en cirurgia i pròtesi
Títol propi de la Universitat de Girona

Organitzat per
• Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral (SCBCMFO)
• Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
• Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

PROFESSORS i CONFERENCIANTS CONVIDATS
Fernando Alaejos, Carlos Arranz Maher Atari, Maria Luisa Augé, Coro Bescós, Joan Birbe, Oriol Cantó, Elvira Ferrés Amat, Eloy García Díez, 
Jordi García Linares, Joan Grau, Antoni Maria Lluch, Jesús López Vilagran, Ernest Mallat Callís, Antoni Marí, José E. Maté, Norberto Manzanares, 
Raúl Medina, Raúl Minoves, Jan Pi Urgell, Shum Prats, Guillermo Raspall, Marc Rover Sugero, Josep Rubio, Ana Soler Gomis, Marc Torrents

DIRECTORS
Eduard Ferrés Padró
Javier Mareque Bueno
Manel Gorina Faz

COORDINADORS
Carles Martí Pagès
Carlos Pogliafito Aiello
Alejandro Rover Moroni
Eduard Ferrés Amat

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL COEC
Sra. Olga Ferrer
coec@coec.cat

9 mòduls: de novembre 2022 a juliol 2023 • Inici: 18/11/2022

Inscripció
oberta

Places
limitades

+ info
ivanhidalgo@academia.cat

SECRETARIA TÈCNICA
Ivan Hidalgo
ivanhidalgo@academia.cat
Departament de Formació
SCBCMFO i F. InterAct Salut

10
è A

niv
ers

ari



54 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 195

IN MEMORIAM  · Dr. Joan Tondo Solagrán

En memòria del Dr. Joan Tondo Solagrán, col·legiat número 

621, que va morir el 23 d’agost de 2022 a l’edat de 87 anys.

Metge estomatòleg des de 1974, va dedicar tota la seva vida 

a tenir cura de la salut bucodental dels seus pacients amb 

vocació i dedicació. Va fer de la seva professió un estil de 

vida exemplar, col·laborant com a odontòleg voluntari a les 

residències d’ancians Hermanitas de los Pobres durant més 

de 40 anys.

La seva família, amics i pacients el recordaran pel seu bon 

humor i generositat.

Deixant la seva empremta de continuïtat en la professió a 

les seves filles M. Gemma,  Eva M. i les seves netes Maria 

i Gemma.

DEP

In memoriam
 Ara, per ser col·legiat o 

col·legiada de COEC
et posem fàcil viure

l’experiència DiR

PREU EXCLUSIU 
QUOTA MENSUAL

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs
Outdoor 12 reserves/mes · Indoor 10 reserves/mes

Clubs DiR i 
YogaOne Tuset inclosos

Tovallola inclosa

Condicions especials a la inscripció

És necessari acreditar-se aportant carnet.
Oferta extensible a parelles d’empleats inscrits 

prèvia acreditació

Per a més informació, consulta a la recepció del club
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XXXXXXXXXX · INSTITUCIONAL

 Ara, per ser col·legiat o 

col·legiada de COEC
et posem fàcil viure

l’experiència DiR

PREU EXCLUSIU 
QUOTA MENSUAL

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs
Outdoor 12 reserves/mes · Indoor 10 reserves/mes

Clubs DiR i 
YogaOne Tuset inclosos

Tovallola inclosa

Condicions especials a la inscripció

És necessari acreditar-se aportant carnet.
Oferta extensible a parelles d’empleats inscrits 

prèvia acreditació

Per a més informació, consulta a la recepció del club
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AGENDA

Del 19 d'octubre a l'1 de desembre de 2022

Oral Medicine in English: Communicating with 

English-Speaking Patients

Docent: Nadine Ducca

Lloc: Campus Virtual

Modalitat: Online - Síncron

Del 28 d'octubre a l'11 de novembre de 2022

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Semipresencial

Del 5 de gener al 19 de gener de 2023

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Semipresencial

27 i 28 de gener de 2023 

Puesta al día en Farmacología Clínica en odontología

Docent: José López Vicente, Asier Eguia del Valle, 

Agurne Uribarri Etxebarria i Rafael Martínez-Conde 

Llamosas

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

1 de febrer de 2023

Punció venosa

Docent: Dr. Stevens Salva Sutherland

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

Dissabte 11 de febrer de 2023. Matí

Acte institucional Santa Apol·lònia

20 al 24 de febrer de 2023

Peritación y valoración del daño en odontología

Docent: Dr. Bernardo Perea

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Semipresencial

Del 23 de febrer al 9 de març de 2023

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Semipresencial

2, 9 i 16 de març de 2023

Introducció a la redacció d'articles científics

Docent: Verónica Albert

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

AGENDA
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AGENDA

Del 2 al 4 de març de 2023

Curs d'operador d'instal·lacions 

de radiodiagnòstic dental

Docent: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, 

Santiago Cano

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

8 de març de 2023

Punció venosa

Docent: Dr. Stevens Salva Sutherland

Lloc: Seu provincial Tarragona

Modalitat: Presencial

16 i 23 de març de 2023

Habilitats de comunicació

Docent: Dolors Liria

Lloc: Campus Virtual

Modalitat: Online - Síncron

del 13 al 27 d'abril de 2023

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: Seu provincial Tarragona

Modalitat: Semipresencial

19 d'abril de 2023

Punció venosa

Docent: Dr. Stevens Salva Sutherland

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

20 i 27 d'abril de 2023

Seminari de gestió emocional

Docent: Natàlia Comalrena i Diana Barenblit

Lloc: Campus Virtual

Modalitat: Online - Síncron

Maig 2023

Medicina dental del son

Docent: Dr. Lluis Nogués

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

Del 22 de juny al 6 de juliol de 2023

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Semipresencial
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Del 29 de juny a l'1 de juliol de 2023

Curs per a dirigir instal·lacions 

de radiodiagnòstic dental

Docent: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, 

Santiago Cano

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

Pròximament s'anunciarà data (2on - 3er trimestre)

Gestió positiva de conflictes

Docent: Fundació Galatea

Lloc: Campus Virtual

Modalitat: Online - Síncron

Pròximament s'anunciarà data

(3er trimestre)

Actualización en radiología odontológica

Docent: Dra. Araceli Martínez Miravé

Lloc: COEC Barcelona

Modalitat: Presencial

Pròximament s'anunciarà data (3er trimestre)

Punció venosa

Docent: Dr. Stevens Salva Sutherland

Lloc: Seu provincial Girona

Modalitat: Presencial

Pròximament s'anunciarà data (3er trimestre)

Punció venosa

Docent: Dr. Stevens Salva Sutherland

Lloc: Seu provincial Lleida

Modalitat: Presencial

Pròximament s'anunciarà data (3er trimestre)

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: Seu provincial Girona

Modalitat: Semipresencial

Pròximament s'anunciarà data (3er trimestre)

RCP - Suport vital bàsic amb DEA (Acreditat CCR)

Docent: DIX Formació

Lloc: Seu provincial Lleida

Modalitat: Semipresencial

AGENDA
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El COEC recomana la vacunació antigripal entre els dentistes 
i els seus equips de treball. Adreça’t al teu Centre d’Atenció 
Primària de referència per sol·licitar-la.

Ets un professional
de la salut.
Vacuna’t contra la grip!
Protegeix-te per protegir-los.

Demana hora a través de
l'app La meva salut


