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CODI DEONTOLÒGIC DEL COL.LEGI 
D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS D’ANDORRA

PRECEPTES ETICODEONTOLÒGICS

CAPÍTOL I : Definicions i deures generals 

Article 1: L’odontoestomatologia és l’especialitat mèdica que es dedica al coneixement de 

l’aparell estomatognàtic així com al diagnòstic i al tractament de les seves patologies reals o 

suposades. 

Article 2: La deontologia és el conjunt de les regles, derivades de la pràctica mèdica general, 

que regeixen el comportament del pràctic envers els pacients, els confrares i els responsables 

de la Salut Pública, dins el respecte envers la vida humana, la persona i la seva dignitat. 

Article 3: El respecte envers les normes ètiques i els principis morals que inspiren la professió 

mèdica, odontològica o estomatològica, així com envers l’honor i la dignitat de la professió, 

és una preocupació primordial de l’organització col.legial sense la qual aquesta perdría una 

de les seves atribucions fonamentals. 

Article 4: Les disposicions d’aquest Codi obliguen a tots els cirurgians-dentistes, 

estomatòlegs o estudiants, legalment autoritzats i inscrits al Col.legi, sigui quina sigui la seva 

forma d’exercici, pública o privada, de la professió. Les infraccions a aquestes disposicions 

depenen de la jurisdicció disciplinària del Col.legi. 

Article 5: El pràctic ha de respectar en qualsevol circumstància els principis de moralitat, de 

probitat i d’abnegació indispensables per a l’exercici mèdic. El respecte envers la salut 

bucodental, tant individual com col.lectiva, és una obligació primordial. 

Article 6: El secret professional és inherent a l’exercici de l’estomatologia i de l’odontologia. 

Aquest secret s’imposa a tots els pràctics, excepte derogació prevista per la llei, i inclou tot 

allò que un professional pot arribar a saber en l’exercici de la seva professió, és a dir, tot allò 

que se li confia o que pot sentir, veure o entendre. 

Article 7: Un pràctic no pot alienar la seva independència professional, sigui quina sigui la 

manera o la forma de fer-ho. 

Article 8: Tots els pràctics han de respectar els principis tradicionals en la pràctica de la 

professió dental, enunciats a continuació, tret del cas on el fet de respectar-los fos 

incompatible amb una disposició legislativa o reglamentària. 

Aquests principis són els següents : 



• Llibertat per al malalt d’escollir el seu pràctic.

• Llibertat de les prescripcions per al pràctic.

• Entesa directa entre el malalt i el pràctic pel que fa als honoraris.

• Pagament directe dels honoraris pel malalt al pràctic.

Article 9: El pràctic ha de tractar tots els malalts de la mateixa manera sense tenir en compte 

llur religió, sexe, ètnia, nacionalitat, idees polítiques, condició social, handicap, estat de salut 

o els sentiments que li inspiren.

Article 10: El professional és lliure de les seves prescripcions, com també de sol.licitar els 

exàmens i les anàlisis que consideri necessaris per a un diagnòstic correcte i un tractament 

adequat. Nogensmenys s´haurà d’abstenir de recomanar exàmens inútils. Haurà de limitar els 

seus actes a allò que sigui necessari per a la qualitat i l’eficàcia de les cures. 

Article 11: Tret d’un cas de força major, tot pràctic ha de prestar socors d’extrema urgència 

a una persona que estigui en perill immediat, si no se li poden fer altres cures. 

Article 12: Un pràctic que examina o cura una persona privada de llibertat no pot, directament 

o indirectament, ja sigui només per la seva sola presència, caucionar o afavorir un dany a la

integritat física o moral d’aquesta persona o a la seva dignitat.

Si constata que aquesta persona ha patit sevícies o ha estat maltractada ha de, amb reserva de

l’acord de l’interessat, informar-ne l’autoritat judicial. Ara bé, si es tracta d’un menor d’edat

o d’una persona incapacitada o necessitada de protecció en raó de la seva edat o del seu estat

fisic o psíquic, aquest acord no és necessari.

Article 13: En cas de vaga, el pràctic haurà de fer-se càrrec del tractament dels pacients que 

necessitin un tractament urgent. 

Article 14: El pràctic té l’obligació de millorar constantment els seus coneixements durant 

tota la seva vida professional, per tal de proporcionar als seus pacients cures conformes a les 

dades actuals de la ciència. 

Article 15: El pràctic està al servei de l’individu i de la Salut Pública. Té el deure de prestar 

el seu concurs a les accions de protecció de la Salut Pública promogudes per les autoritats 

competents, a condició que aixó no vagi en contra de les normes deontològiques i dels drets 

del pacient. 

Article 16: El pràctic que participa a una acció d’informació al públic, siguin quins siguin els 

mitjans de difusió, ha de ser prudent i ha de tenir cura de les repercussions de les seves 

paraules en el públic. S’ha de guardar de tota actitud publicitària, a favor seu o a favor dels 

organismes als quals presta el seu concurs. Ha de vigilar l’ús que es fa del seu nom, de la 

seva qualitat i de les seves declaracions. 

Article 17: Quan un pràctic divulgarà als mitjans professionals, en vista d’una utilització 

immediata, un procediment de diagnòstic o de tractament poc experimentat, haurà d’avisar 

dels possibles perills d’aquest procediment. 



Divulgar aquest procediment al públic en general, quan el seu valor i la seva innocuïtat no 

han estat demostrats, constitueix una falta. 

Enganyar la bona fe dels pràctics o dels pacients presentant-les com a saludable i sense perill 

un procediment insuficientment experimentat és una falta greu. 

Article 18: Es pot participar en recerques biomèdiques sobre la persona humana nomès en 

les condicions previstes per la llei. El pràctic s’ha d’assegurar de la regularitat i de la 

pertinència d’aquesta recerca, així com de l’objectivitat de les seves conclusions. 

El pràctic que participa com a investigador en una recerca biomèdica ha de procurar que 

aquesta no perjudiqui la continuïtat de les cures que deu al seu pacient, i que no el porti a 

desatendre els principis expressats en aquest Codi, en particular a tot allò que es refereix al 

respecte envers la vida humana, la persona i la seva dignitat. 

Article 19: L’experimentació sobre l’Home només es pot fer, llevat de circumstàncies 

excepcionals apreciades pel Col.legi i les Autoritats competents, en un subjecte major d’edat, 

conscient i voluntari, després d’haver obtingut el seu consentiment escrit o, en cas 

d’incapacitat, el dels seus pares o del seu representant legal. Hauran d’haver estat informats 

de forma clara i accessible de la naturalesa de la recerca, així com dels avantatges, 

inconvenients, perills o constrenyiments que el podrien afectar. Ha de quedar lliure en tot 

moment d’interrompre l’experimentació sense haver de donar cap justificació. La vigilancia 

mèdica ha de poder fer front a qualsevol complicació. 

Article 20: Arran de proves terapèutiques o clíniques, el pràctic s’haurà d’assegurar, tant com 

pugui, de la innocuïtat del procediment o del producte estudiat, en les condicions de l’estudi. 

En tots els casos, haurà de considerar els altres procediments o productes ja existents en 

l’arsenal terapèutic i utilitzar només el procediment o el producte estudiat si és susceptible 

de presentar un progrés respecte a aquests. En cas que en pugui resultar un inconvenient o un 

constrenyiment particular per al pacient, se l’haurà d’avisar i aquest haurà de donar el seu 

consentiment. Aquest consentiment no descarrega el pràctic de les seves responsabilitats 

habituals pel que fa a les opcions diagnòstiques o terapèutiques. 

Article 21: La missió de cures duta a terme per un cirurgià-dentista o un estomatòleg no s’ha 

de practicar com a un comerç. Queden prohibits tots els procediments, directes o indirectes, 

de publicitat no conformes amb les disposicions col.legials, així com qualsevol instal.lació 

en locals d’aparença o de caràcter exclusivament comercial. 

Article 22: El repartiment dels honoraris entre pràctics o entre aquests i un altre membre del 

cos mèdic està prohibit. Tanmateix, la distribució dels dividends entre els membres d’una 

societat d’exercici no constitueix un repartiment d’honoraris prohibit. 

Article 23: Queda prohibit obrar de connivència entre estomatòlegs o odontòlegs, o amb un 

metge, farmacèutic, auxiliar mèdic, així com amb qualsevol altra persona sense relació amb 

la medicina. 

Article 24: Queda prohibit 

1. Qualsevol acte que pugui procurar al malalt un avantatge material injustificat o il.legal.



2. Efectuar, acceptar o repartir de manera clandestina pagaments entre pràctics, o entre 

pràctics i terceres persones amb reserva de les disposicions pròpies de les societats 

d’exercici en comú de la professió. 

3. Donar comissions, sigui a qui sigui. 

 

Article 25: Queda prohibit a un pràctic fer consultes, gratuïtes o a canvi d’un sou o 

d’honoraris, en un local comercial o artesà, o en les seves dependències, a on es vendrien 

medicaments o aparells que un estomatòleg, un odontòleg o un metge pugui receptar o lliurar. 

 

Article 26: Queda prohibit a un pràctic exercir un altre ofici o professió a on les seves 

prescripcions professionals podrien augmentar els seus beneficis. 

 

Article 27: Queda prohibit a un pràctic que compleix una funció administrativa utilitzar-la 

per incrementar la seva clientela privada, o la d’un altre pràctic. 

 

Article 28: Queda prohibit lliurar un informe tendenciós, una recepta o un certificat de 

complaencia. 

 

Article 29: Queda prohibida tota facilitat acordada a una persona que es dedica a l’exercici 

il.legal de l’odontoestomatologia. 

 

 

CAPÍTOL II: Deures envers els pacients 

 

Article 30: El pràctic es compromet, quan accepta ocupar-se del seu pacient, a tenir-ne cura, 

sigui personalment, sigui apel.lant a un tercer si creu que les cures necessàries excedeixen la 

seva competència, segons les possibilitats de la ciència i els mitjans al seu abast. Es 

compromet a actuar amb correcció i humanitat envers ell i també a prestar-se, en cas de 

dificultats amb un pacient, a l’intent de conciliació que li demani el president del Col.legi. 

 

Article 31: El pràctic sempre ha de realitzar el seu tractament amb molta cura, amb el suport, 

sempre que sigui possible, de les tècniques científiques més ben adaptades i, si cal, amb les 

ajudes apropiades. 

 

Article 32: El pràctic té l’obligació de proporcionar al seu pacient, durant tot el tractament, 

una informació sincera, clara i adequada sobre el seu estat, les investigacions i les cures que 

li proposa. Tanmateix, per raons legítimes que el pràctic determina a consciència, es pot 

mantenir un pacient en la ignorància d’un diagnòstic o d’un pronòstic greu o fatal. Se li 

revelarà el diagnòstic amb molta circumspecció, però els propparents n’hauran d’estar avisats 

llevat si el pacient, prèviament, ha prohibit dita revelació. 

 

Article 33: En tots els casos s’ha de demanar el consentiment del pacient. Si aquest no dóna 

el seu acord, el pràctic ha de respectar la seva voluntat, després d’haver-lo informat de les 

conseqüències. Quan el malalt no està en condicions de donar el seu consentiment, perquè és 

menor o està incapacitat, i si el consentiment de la família o del seu responsable legal no pot 



ésser obtingut, el pràctic procedeix, en cas d’urgència, seguint les normes que dicti la seva 

consciència professional. 

 

Article 34: Queda prohibit utilitzar, amb un pacient, arguments clarament fal.laciosos o 

contraris a les dades reconegudes per la ciència, amb l’objectiu d’enganyar-lo o de fer-li 

prendre una decisió que serviria els interessos particulars del pràctic o d’una institució 

pública o privada. 

El pràctic tampoc no ha, llevat de casos excepcionals, de simular l’aplicació d’un tractament, 

i ha de privilegiar sempre els interessos legítims del pacient. 

 

Article 35: Ni en les seves investigacions ni en els seus tractaments, el pràctic no ha d’exposar 

voluntàriament el seu pacient a un perill injustificat. 

 

Article 36: Quan el professional observa que un malalt pot ésser víctima de sevícies o 

privacions ha d’aplicar els mitjans més adequats per protegir-lo, fent prova de prudència i 

circumspecció. Si es tracta d’un menor o una persona desvalguda, ho ha de notificar al 

Col.legi i a les autoritats competents. 

 

Article 37: Per a cada pacient, el pràctic constitueix un dossier clínic que inclou els elements 

necessaris a les decisions diagnòstiques i terapèutiques, i que es conserva sota la seva 

responsabilitat en els límits previstos per la llei. Aquest dossier és confidencial i queda 

protegit pel secret mèdic. El pràctic, a demanda i amb el consentiment del pacient, pot 

transmetre tot o una part del seu contingut als membres de l’equip mèdic que el segueixen o 

que vol consultar. Ha de fer lo mateix per assegurar la continuïtat de les cures, quan el pacient 

escull un altre pràctic. 

 

Article 38: El professional té dret, en circumstàncies no urgents, de no acceptar la realització 

d’un tractament a un pacient sempre i quan aixó respecti les normes deontològiques previstes 

en el present Codi, i no el perjudiqui; i ensems s’ha d’assegurar de la continuïtat de les cures. 

 

Article 39: En cas de perill públic, un pràctic no pot abandonar els seus malalts sense una 

ordre formal i escrita de les autoritats responsables. 

 

Article 40: El pràctic ha de permetre al seu pacient d’obtenir els avantatges socials als quals 

té dret, però sense cedir a cap demanda abusiva. 

 

Article 41: L’existència d’un entitat fent-se càrrec de tot o part de les despeses soportades 

pel pacient, com una assegurança pública o privada, no ha de fer que el pràctic derogui els 

principis d’aquest Codi, en particular pel que fa a la llibertat de prescripció i la qualitat de les 

cures. 

 

Article 42: El pràctic no ha d’immiscir-se sense raó mèdica ni en els assumptes de família ni 

en la vida privada dels seus pacients. 

 

Article 43: El pràctic estableix els seus honoraris amb tacte i mesura. 



Els elements d’apreciació són, independentment de la importància i de la dificultat de les 

cures, la situació econòmica del malalt, la notorietat del pràctic, les circumstàncies 

particulars. Només es poden reclamar els honoraris quan realment hi ha hagut cures. 

 

Article 44: El pràctic no pot negar mai al seu pacient una explicació referent a l’import dels 

seus honoraris. Quan el pràctic ha de proposar un tractament d’un cost elevat, i en la mesura 

que es pugui preveure el seu desenvolupament, elabora prèviament un pressupost, conforme 

al model de pressupost establert pel Col.legi, que entrega al pacient.  Aquest pot revisar-se 

en funció de l’evolució del tractament, amb l’acord d’ambdues parts. 

Si la importància de les cures ho justifica, el pràctic pot demanar un acompte. No es pot negar 

a fer un rebut per a qualsevol pagament. No es pot imposar al pacient cap tipus de pagament. 

 

Article 45: Si sorgeix  una diferència entre un pacient i el pràctic, referent a l’import o al 

pagament dels honoraris, el Col.legi podrà  actuar com a àrbitre. 

 

Article 46: El pràctic és lliure de curar gratuïtament, però té prohibit abaixar els seus 

honoraris amb la intenció de prendre la clientela als seus confrares. 

 

Article 47: Si varis professionals intervenen en el tractament d’un pacient, aquests 

estableixen una factura distinta en la qual s’especifica l’import i la naturalesa dels actes 

efectuats per cada un d’ells. La presència del pràctic tractant en una operació quirúrgica 

realitzada per un altre pràctic dóna dret a honoraris distints, però només en cas que aquesta 

presència hagi estat demanada pel pacient o la família. 

La remuneració del o dels ajudants tècnics o operatoris triats pel pràctic i que treballen sota 

el seu control queda inclosa en els seus honoraris. 

 

Article 48: Si el pacient és un confrare, el pràctic pot no cobrar els honoraris. Si els cobra, 

això no és considera una falta deontològica. El pagament del material utilitzat i les despeses 

inherents al tractament es poden cobrar. 

 

 

 

REGLES DE BONA CONDUCTA 

 

CAPÍTOL I : Relacions entre professionals 

 

Article 49: No hi ha d’haver subordinació entre pràctics, els quals són iguals en drets i en 

capacitats. S’han de mostrar els uns als altres el respecte degut a pars. 

 

Article 50: Els pràctics han de tenir entre ells relacions de bona confraternitat. En cas de 

discrepància d’ordre professional han de buscar una entesa davant del Consell, del qual 

aquest és una de les seves principals atribucions. 

 

Article 51: Els pràctics es deuen sempre una assistència moral. Queda prohibit calumniar un 

confrare, maldir o divulgar informació susceptible de perjudicar-lo. 



 

Article 52: Queda prohibit la desviació o l’intent de desviació de la clientela encara que sigui 

per a un altre consultori que el  seu propi. 

 

Article  53: Queda prohibit atribuir-se de forma abusiva, i sobretot en una publicació, el mèrit 

d’una descoberta cièntifica. 

 

Article  54: El pràctic consultat per un malalt que està seguit per un dels seus confrares ha de 

respectar les regles següents:  

Si el malalt, sense renunciar als serveis del primer pràctic, només demana una opinió, el 

segon ha de proposar primer de tot una consulta en comú. No obstant això, si la consulta 

sembla impossible o inoportuna, el segon pràctic pot examinar el malalt tot sol i reservar 

eventualment al seu confrare la seva opinió sobre el diagnòstic i el tractament. 

Si el malalt renuncia a les cures del pràctic al qual s’habia remès, el nou pràctic s’ha 

d’assegurar de la voluntat expressa del malalt. 

Si el malalt, durant l’absència del pràctic habitual, recorre a un altre pràctic, aquest pot 

practicar les cures necessàries. Tan bon punt el seu confrare torni, li ha de facilitar tota la 

informació que cregui necessària. 

 

Article  55: Per principi, el pràctic ha d’acceptar una entrevista en consulta amb un altre 

estomatòleg o odontòleg o metge, quan ho demana el malalt o la seva família. 

Quan és la família del malalt o el mateix pràctic qui demana la consulta, aquest pot indicar 

el pràctic que desitja que la faci. Tanmateix ha de deixar plena llibertat a la família i acceptar 

la seva decisió vetllant sempre per l’interès del malalt.  

El pràctic que cura el malalt es pot retirar si se li imposa, per la consulta, un pràctic que no 

accepta. No ha de donar a ningú cap explicació respecte al seu refús. 

 

Article  56: Tant el pràctic-tractant com el que realitza la consulta tenen el deure d’evitar, 

durant i després de la consulta, de perjudicar-se mútuament, davant del malalt o de la seva 

família. 

 

Article  57: En cas de divergències d’opinió importants i inconciliables durant la consulta, el 

pràctic-tractant té dret de declinar tota responsabilitat i refusar d’aplicar el tractament 

proposat pel pràctic responsable de la consulta. 

Si el malalt accepta aquest tractament, el pràctic-tractant pot interrompre les seves cures. 

 

Article  58: El pràctic consultat no ha, excepte a demanda expressa del pacient, de continuar 

les cures que són competència del pràctic tractant. 

 

Article  59: Un pràctic pot atendre, encara que no sigui una urgència, tots els pacients sigui 

quin sigui el pràctic que els cura. 

 

Article  60: Els pràctics han de mantenir bones relacions amb la resta de professionals de la 

salut, respectant llur independència. 

 

Article  61: Un pràctic que cessa momentàniament tot exercici professional només podrà ser 

substituit per un altre pràctic inscrit al Col.legi, i en les condicions previstes per la llei. 



Prèviament n’ha d’informar el Col.legi i les autoritats competents, tot indicant els noms, 

cognoms, qualitats del seu suplent, així com les dates i la durada del període de substitució. 

Tota sustitució ha d’ésser l’objecte d’un contracte escrit conforme a un model de contracte 

establert pel Col.legi. 

La substitució és personal. El pràctic substituit ha de cessar tota activitat professional mentre 

perduri la substitució. 

 

Article  62: Els pràctics suplents tenen dret a la totalitat dels honoraris i no han d’acceptar-

ne el repartiment. Tanmateix, se´ls podrà demanar pel material, els locals i el personal posats 

a la seva disposició una compensació econòmica justa fixada prèviament i aprovada per 

ambdues parts segons les modalitats previstes pel Col.legi. 

 

Article  63: Queda prohibit traspassar o acceptar la gerència d’un consultori llevat, en casos 

excepcionals, autorització del Col.legi i de les autoritats competents. 

 

Article  64: Una vegada acabat la substitució, el suplent ha de cessar tota activitat que hi 

tingui relació i ha de transmetre les informacions necessàries que permetin la continuïtat de 

les cures. 

 

Article 65: El pràctic que substitueix o ajuda a un col.lega ha de respectar l’ètica professional 

i procurar no canviar, sense un motiu vàlid i sense avisar al pràctic substituit, el diagnòstic ni 

el tractament. Per principi, tampoc no podrà dirigir el malalt cap al seu consultori. 

 

Article  66: El pràctic que ha estat suplent d’un altre pràctic durant més de tres mesos no pot 

exercir en la mateixa parròquia fins, com a mínim, un termini de dos anys, amb reserva 

d’acord entre les parts contractants. 

 

Article  67: En cas de defunció, i a petició dels hereus, el Col.legi pot autoritzar que un pràctic 

s’encarregui del funcionament del consultori, per una durada que haurà de determinar segons 

les situacions particulars. 

S’apliquen les disposicions de l’Article  66. 

 

 

CAPÍTOL II: Exercici de la professió 

 

Article  68: Un pràctic o una societat d’exercici en comú, sigui quina sigui la seva forma, no 

es pot instal.lar sense prèvia autorització del seu confrare a menys de 150 metres del 

consultori d’aquest darrer, llevat de si es tracta del canvi de domicili d’un consultori que ja 

estava instal.lat en aquesta zona. Igualment, queda prohibit instal.lar-se a títol professional, 

en un termini inferior als dos anys, en un local o edifici on hi hagi treballat un confrare, 

exceptuant un acord entre les parts interessades o, per defecte, una autorització del Col.legi. 

Les autoritzacions del Col.legi només poden ser fruit de la necessitat de la salut pública. 

 

Article  69: La responsabilitat del pràctic en l’exercici del seu Art és personal. Quan estableix 

un diagnòstic o realitza un tractament no pot al.legar constrenyiment de tercers per defugir 

les seves responsabilitats. 



 

Article  70: El pràctic ha de disposar :  

• del dret a gaudir, en virtut de títols regulars, d’un local compatible amb la dignitat 

professional i el respecte que mereix el pacient, com també dels mitjans tècnics suficients 

per rebre i curar els seus malalts. 

• de la propietat dels documents referents a totes les informacions personals als malalts. 

Ha de tenir cura de la descontaminació i esterilització dels dispositius tècnics que utilitza, i 

de l’eliminació de les deixes segons les regles d’higiene establertes per les autoritats 

competents. 

En tots els casos s’han de garantir la qualitat de les cures, la seva confidencialitat i la seguretat 

dels pacients. 

 

Article  71: El pràctic ha de procurar que les persones que l’assisteixen en el seu treball 

coneguin les seves obligacions pel que fa al secret professional i s’hi conformin. 

 

Article  72: Per tal de respectar el secret professional, cada pràctic ha de protegir contra 

qualsevol indiscreció les fitxes clíniques, els documents i els informes informàtics que té o 

utilitza, relatius als seus pacients. 

 

Article  73: El pràctic pot revelar el secret professional per obligacions legals, precises i 

detallades, quan estiguin en joc els interessos superiors de la col.lectivitat o per fer ús del seu 

dret a defensar-se. Haurà de limitar les seves revelacions als únics elements que estiguin 

directament relacionats amb els fets. 

 

Article  74: Quan utilitza un cas clínic per a una publicació científica o d’ensenyament, el 

pràctic ha de fer impossible la identificació del seu pacient. Quan la naturalesa del mateix 

document no ho permet ha de recollir l’autorització escrita del pacient, on queden precisades 

les condicions en les quals podrà ésser utilitzat aquest document. 

 

Article  75: Aquest secret professional és responsabilitat no només dels pràctics privats sinó 

també dels qui treballen o realitzen la seva activitat en organismes públics, institucions, 

empreses, centres d’ensenyament i centres hospitalaris. En aquests casos només donaran a 

l’organisme que els contracta dades purament administratives, sense precisar les raons 

d’ordre médic. 

 

Article  76: En el cas de malalties infeccioses, el professional, tot i guardant el secret médic 

haurà de prendre les mesures preventives necessàries per tal d’evitar el contagi. La col.lecta, 

l’enregistrament, el tractament i la transmissió d’informacions directament o indirectament 

nominals s’efectuarà de conformitat amb les condicions previstes per la llei. 

 

Article  77: El pràctic que ha de testificar per qüestions de disciplina ha de revelar totes les 

informacions necessàries en la mesura que ho permet el secret professional. 

 

Article  78: El Col.legi ha de saber si s’utilitza un pseudònim per a les activitats relacionades 

amb la professió. 

 



Article  79: Les seccions deontològiques de l’organització col.legial es pronunciaran sobre 

les divergències d’interpretació que puguin sorgir. 

 

Article  80: L’exercici de la professió comporta l’establiment pel pràctic, conforme a les 

constatacions que pot fer, de certificats, atestacions i documents, la producció dels quals 

queda prescrita per textos legislatius o reglamentaris. Queda prohibit qualsevol frau, abús de 

cotització, indicació inexacta dels honoraris rebuts o dels actes efectuats. 

Es dóna el certificat a mà del mateix pacient o de un propparent si es tracta d’un menor, d’una 

persona inconscient o d’un major protegit. 

 

Article  81: Les receptes, certificats i atestacions s’han de redactar en català, encara que les 

receptes es poden redactar en la llengua del pacient. 

 

Article 82: La informació divulgada mitjançant rètols, anuncis, receptes, guies professionals, 

publicacions i altres mitjans de difusió, és redacta sempre, tant pel que fa a la forma com al 

contingut, amb l’aprovació de l’organització col.legial i de les seccions deontològiques. 

 

Article  83: En els impresos professionals del pràctic només hi poden figurar el seu nom i 

cognoms, els títols legals, l’especialitat - a condició que disposi del diploma o del títol 

corresponent i a condició que aquests hagin estat reconeguts pel M.I Govern d’Andorra - la 

seva situació respecte als organismes d’assegurança de malalties i, si exerceix en una societat 

civil professional o en una societat d’exercici liberal, el nom de tots els pràctics associats. En 

els annuaris professionals només hi ha de figurar el nom, el títol, els dies i les hores de 

consulta, l’adreça i el telèfon. En cap cas no hi pot aparéixer un títol que no té. 

 

Article  84: Queden prohibits la usurpació de títols, l’ús de títols no autoritzats pel Col.legi i 

tots els procediments destinats a enganyar el públic sobre el valor d’aquests títols, en 

particular amb la utilització d’abreviatures no autoritzades. 

 

Article  85: L’exercici habitual de la professió, sigui quina sigui la forma, al servei d’una 

empresa, d’una col.lectivitat, d’una institució o d’una administració ha d´ésser sempre 

l’objecte d’un contracte escrit que defineixi les obligacions respectives de les parts i que 

precisi els mitjans que permeten al pràctic de respectar les disposicions del present Codi. 

Aquest contracte es comunica al Col.legi que verifica la seva conformitat amb les 

prescripcions del present Codi i, si n’existeix, amb el model de contracte establert pel 

Col.legi. En el cas d’un contracte amb una administració pública, el Col.legi trametrà les 

observacions eventuals al Ministre del qual depengui aquesta administració. 

 

Article  86: En principi un pràctic només ha de tenir un sol consultori. De tota manera, el 

Col.legi pot autoritzar un consultori secundari si per condicions físiques o demogràfiques 

particulars les autoritats competents creuen que la satisfacció de les necessitats dels pacients 

ho exigeix. 

En tots els casos s’ha d’assegurar la rebuda de les urgències. L’autorització és donada a títol 

personal i no es pot cedir. Pot ser retirada en tot moment si ja no es compleixen les condicions 

exigides per a la seva obtenció. 

En cap cas un pràctic pot tenir més d’un  consultori secundari. 

 



Article  87: És considera com un exercici anex qualsevol activitat professional d’un pràctic 

que, a més de la seva activitat principal, exerceix a títol complementari ja sigui com adjunt 

d’un confrare, sigui al servei d’una col.lectivitat pública o privada, serveis hospitalaris o 

hospitals universitaris, ja sigui com a gerent, igual que l’exercici en un consultori secundari. 

 

Article  88: Un pràctic només pot tenir dos exercicis, siguin quines siguin les seves formes. 

Tanmateix, les intervencions o investigacions que es practiquen per raons de seguretat en un 

entorn mèdic adaptat no constitueixen una activitat en consultori secundari. 

La substitució no està considerada com un altre exercici. 

 

Article  89: No hi pot haver exercici conjunt de la professió sense un contracte escrit que 

respecti la independència professional de cada pràctic. Els contractes o les enteses es 

comuniquen al Col.legi que verifica la seva conformitat amb els principis continguts en el 

present Codi i, si n’existeixen, amb les clàusules dels models de contracte que ha establert. 

S’ha de comunicar al Col.legi qualsevol conveni, contracte de societat o acord que lliga un 

pràctic amb un o més membres d’altres professions de salut, perquè examini si és compatible 

amb les lleis en vigor i el Codi de Deontologia, sobretot pel que fa a la independència del 

pràctic. 

 

Article  90: En els consultoris que agrupen diversos pràctics que exerceixen en comú, sigui 

quin sigui l’estatut jurídic, cada pràctic ha de conservar la seva independència professional. 

S’ha de respectar la lliure elecció del pràctic pel pacient. La responsabilitat de cada pràctic 

envers als seus pacients és individual. 

El pràctic pot utilitzar els documents amb capçalera de l’associació o del consultori de grup 

del qual és membre. S’ha de poder identificar el signatari i s’ha de mencionar la seva adreça. 

Queda prohibit qualsevol partició, pagament, acceptació de diners entre pràctics que 

exerceixen en una associació de grup, amb reserva de les disposicions particulars relatives a 

les societats d’exercici liberal. 

 

Article  91: Un pràctic no pot acceptar, en el contracte que el lliga a l’establiment de salut en 

el qual ha d’exercir, cap clàusula que faci dependre la seva remuneració o la durada de la 

seva contractació de criteris relacionats amb la rendibilitat de l’establiment i que puguin 

perjudicar la independència de les seves decisions o la qualitat de les seves cures. 

 

Article  92: El fet que estigui lligat en el seu exercici professional per un contracte o un estatut 

a una administració, una col.lectivitat o qualsevol altre organisme públic o privat, no resta 

res als deures professionals del pràctic, i en particular a les obligacions relatives al secret 

professional i a la independència de les seves decisions. 

No pot acceptar, en cap circumstància, limitacions a la seva independència en el seu exercici 

per part de l’empresa o de l’organisme que el contracta. Sempre ha d’actuar prioritàriament 

per l’interés dels seus pacients i de la salut pública, i per l’interés de les persones i de llur 

salut en el si de les empreses o de les col.lectivitats en les quals treballa. 

 

Article  93: En cas d’activitat salarial, la remuneració del pràctic no pot fonamentar-se en 

normes de productivitat o de rendiment susceptibles de perjudicar la qualitat de les cures i la 

seva independència professional. 



Els pràctics han de comunicar al Col.legi els contractes que fan entre ells i el seu contractant. 

Aquest vetlla a que llur contingut sigui conforme a les disposicions  del present Codi. 

 

Article  94: El pràctic conserva sota la seva responsabilitat els dossiers medicals que ha 

establert. 

 

Article  95: Els pràctics, que a més de llur activitat privada, exerceixen en un servei públic o 

privat de cures o de prevenció, no poden utilitzar les funcions de llur càrrec per incrementar 

llur pacientela. 

Article 96: Un pràctic que efectúi un servei de prevenció dental pel compte d’una 

col.lectivitat no pot ultrapassar aquesta pràctica preventiva, llevat d’un cas d’urgència i amb 

reserva de les disposicions legislatives o reglamentàries relatives als serveis mèdics i socials 

del treball. Un cop feta la pràctica preventiva, el pràctic ha d’enviar la persona reconeguda 

com a malalta al pràctic que la porta normalment o bé, si no la porta cap pràctic, se li dóna la 

llibertat d’escollir-ne un. 

De tota manera, pot assegurar el tractament quan es tracta : 

• de pacients sotmesos a un règim d’internat en un establiment en el qual el pràctic és 

acreditat com a pràctic tractant. 

• de pacients que depenen d’obres, d’establiments i d’institucions autoritzats a aquest efecte 

per interés públic pel Ministre de salut, després de consultar el Col.legi. 

Aquesta prohibició també s’aplica al pràctic que fa una consulta pública de rastrejament. 

 

Article  97: Llevat d’un cas d’urgència, ningú no pot ser a la vegada pràctic tractant i pràctic 

encarregat d’una funció de control envers un mateix pacient. 

Aquesta prohibició s’esten als membres de la família del pacient que viuen amb ell. 

 

Article  98: El pràctic que exerceix un control no pot immiscir-se en el tractament. Si durant 

un examen està en desacord amb el seu confrare, o bé si s’assabenta d’un element útil per al 

seguiment del tractament, li ho haurà de dir de manera confidencial. 

 

Article  99: El pràctic que exerceix un control ha d’informar el malalt que controla que 

l’examina com a estomatòleg o odontòleg controlador. 

Ha de ser molt circumspecte amb les seves paraules i s’ha de prohibir qualsevol apreciació 

davant del malalt. 

 

Article  100: El pràctic controlador està lligat pel secret professional de cara a la institució o 

l’administració que el contracta. 

Els seus dictàmens seran exclusivament d’ordre administratiu, sense indicar les raons d’ordre 

mèdic que les motiven. 

Les raons d’ordre mèdic que figuren en els dossiers establerts pel pràctic no es poden 

comunicar ni a les persones aliènes al servei mèdic ni a cap altra administració. 

 

Article  101: Ningú no pot ser al mateix temps estomatòleg o odontòleg expert i pràctic 

tractant del mateix malalt. 

Llevat d’un acord entre les diferents parts, el pràctic no pot acceptar una missió de peritatge 

en la qual hi ha en joc els interessos d’un dels seus pacients, d’un dels seus amics, d’un dels 

seus propparents, d’un dels seus socis, o d’un grup que utilitzi els seus serveis. 



Ha d’actuar de la mateixa manera quan es trobin en joc els seus interessos. 

 

Article  102: Abans de començar qualsevol operació de peritatge, el pràctic expert ha 

d’informar de la seva funció la persona que ha d’examinar. Durant l’examen s’ha d’abstenir 

de qualsevol comentari. 

 

Article  103: Quan un pràctic expert està investit de una missió, ha de inhibir-se si considera 

que les qüestions que se li plantegen són alienes a l’odontoestomatologia. L’expert s’ha de 

limitar a les seves competències, o designar un entès. 

Quan redacta el seu informe l’expert tan sols ha de revelar els elements que puguin aportar 

respostes a les qüestions que li hagin estat plantejades en merits de la seva comesa. Fora 

d’aquests límits, l’estomatòleg o odontòleg expert ha de guardar silenci de tot allò que ha 

pogut saber durant la seva tasca. 

 

 

ALTRES DISPOSICIONS 

 

Article  104: L’estomatòleg o odontòleg, en el moment  d’inscriure’s al Col.legi, ha d’afirmar 

davant d’aquest que ha pres coneixement del present Codi i s’ha de comprometre a respectar-

lo, sota jurament i per escrit. 

 
 




