Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es crea el Registre de clíniques dentals i es
regula el procediment i els requisits que han de complir les clíniques dentals per a la seva
inscripció (DOGC 1931 de 8.8.94)

El Decret 183/1981, de 2 de juliol, de regulació de les
condicions i els requisits que han de complir els centres,
els serveis i els establiments sanitaris assistencials
(DOGC núm. 143, de 17.7.1981), disposa que tots els
centres, serveis i establiments sanitaris assistencials,
inclosos en el seu àmbit d'aplicació, queden subjectes al
registre i catalogació.
D'altra
banda, l'homologació i la millora de la
qualitat assistencial de les clíniques o
consultoris
dentals, que tenen la consideració de centres d'assistència
sanitària extrahospitalària però amb unes característiques
peculiars que els diferencien de la resta d'aquests tipus
de
centres,
fa necessària la creació d'un registre
específic de clíniques o consultoris dentals, al qual
tinguin accés les clíniques o consultoris dentals que
reuneixin uns requisits mínims.
D'acord amb el que disposen el Decret 183/1981, de 2 de
juliol, de regulació de les condicions i els requisits que
hauran de complir els centres, serveis i establiments
sanitaris assistencials; i fent ús de les facultats que em
confereix el Decret esmentat,
Ordeno:
Article 1
1.1
Es crea el Registre de clíniques i consultoris
dentals, dependent de la Direcció General de Recursos
Sanitaris.
1.2
S'entendrà, a efectes d'aquest Registre, que són
clíniques o consultoris dentals tots aquells centres,
serveis
i
establiments
que
tinguin
per
objecte
l'assistència i tractament odontoestomatològic de
les
persones i no estiguin incloses a l'estructura d'un altre
centre sanitari degudament autoritzat.
1.3 La inscripció en el Registre de les clíniques o
consultoris
dentals
serà
obligatòria
i
prèvia al
començament de la seva activitat.
Article 2
Les clíniques o consultoris dentals hauran de complir
els requisits físics, d'equipament i d'activitat mínims,
que tenen el caràcter de suficients, que s'estableixen en
aquesta Ordre, per tal que es puguin inscriure en el
Registre.
Article 3
Requisits físics
3.1
Les clíniques o consultoris dentals hauran de
disposar de les àrees diferenciades següents: una àrea
destinada a recepció i sala d'espera de pacients, una sala
per a la consulta i tractament odontoestomatològic i una
àrea de serveis.
3.2 A la porta d'entrada del local o de l'edifici on
radiqui la clínica o consultori dental, haurà d'haver-hi un
rètol en què consti la denominació de "Clínica dental" o

"Consultori dental" i el nom i els cognoms del responsable
sanitari del centre o el nom, els cognoms i la titulació
dels odontòlegs i metges estomatòlegs que hi exerceixin.
Article 4
Requisits d'equipament
4.1 La sala de consulta i tractament odontoestomatològic
haurà d'estar proveïda de l'equipament següent:
Una butaca odontològica reclinable.
Un llum d'intensitat suficient per a les pràctiques
odontològiques.
Un
aparell
d'aspiració
d'alta velocitat amb embut
escopidor o una escopidora amb aigua corrent per a la
neteja automàtica.
Material de turbina o torn odontològic amb els accessoris
corresponents.
Un rentamans.
L'equipament i la medicació necessària per atendre les
urgències càrdio-respiratòries que es puguin presentar.
4.2
L'àrea de serveis haurà de disposar de rentamans i
wàter per a l'ús dels pacients.
4.3 Disposar de raigs X, la instal·lació dels quals haurà
de complir les normes vigents en aquesta matèria, i d'un
magatzem de material net. Aquests equipaments podran estar
dintre
de
la
sala
de
consulta
i
tractament
odontoestomatològic o en una altra àrea adequada per a
aquests equipaments.
Article 5
Requisits d'activitat
5.1 Els professionals sanitaris que prestin els seus
serveis a les clíniques o consultoris dentals hauran
d'estar en possessió del títol oficial que els habiliti per
a l'exercici professional.
5.2
El responsable sanitari haurà de ser un metge
estomatòleg o un odontòleg en possessió del títol oficial
corresponent.
5.3
Es garantirà l'esterilització dels materials
i
equipaments utilitzats a la consulta i es disposarà de
protocols escrits i actualitzats que especifiquin el procés
d'esterilització.
5.4 S'adequarà la gestió dels residus sanitaris generats
per l'activitat de la clínica o consultori dental a les
previsions del Decret 300/1992, de 24
de
novembre,
d'ordenació de la gestió dels residus sanitaris (DOGC núm.
1688, de 30.12.1992), i disposicions concordants.
5.5 Es portarà un registre dels pacients, els quals
disposaran
d'una
història
clínica, identificant els
professionals que els hagin atès.
5.6 Es disposarà d'un llibre de reclamacions diligenciat
pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, que estarà a
disposició dels pacients. Aquest llibre es podrà substituir
per altres sistemes que permetin que quedi constància de la
reclamació, els quals haurà d'aprovar el Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Article 6
La sol·licitud d'inscripció en el Registre s'haurà
d'adreçar al director general de Recursos Sanitaris, i s'hi
haurà d'adjuntar la documentació següent:
a) Documentació acreditativa de la propietat i dependència

jurídica de la clínica o consultori dental.
b) Documentació
acreditativa,
si
s'escau,
de
la
representació del sol·licitant.
c)
Plànols
de
conjunt
i detall que permetin la
localització, identificació i descripció de les àrees
diferenciades que preveu l'article 3. Aquests plànols
hauran d'estar signats per tècnics qualificats i visats
pels col·legis professionals corresponents.
d) Relació de la plantilla del personal que hi prestarà
serveis, desglossada per titulacions, i amb menció expressa
de qui serà el responsable sanitari.
e) Relació de l'utillatge i béns d'equip amb què comptarà
la clínica o consultori dental, que, en tot cas, comprendrà
l'equipament mínim establert a l'article 4.
Article 7
El director general de Recursos Sanitaris, un cop
s'hagi verificat el compliment dels requisits mínims que
estableix la present Ordre, autoritzarà la inscripció en el
Registre, la qual es notificarà a l'interessat. En cas que
la verificació dels requisits mínims siigui negativa, la
Direcció
General
de Recursos Sanitaris requerirà el
sol·licitant per
tal
que
esmeni
les
deficiències
observades.
El termini màxim per autoritzar la inscripció en el
Registre o requerir que
s'esmenin
les
deficiències
observades serà de tres mesos, comptadors des de la data de
presentació de la sol·licitud. En cas que en el termini de
tres mesos, comptadors des de la data de presentació de la
sol·licitud o des de la data en què el sol·licitant hagi
comunicat que les deficiències observades s'han esmenat, no
s'hagi dictat resolució expressa autoritzant o denegant la
inscripció en el Registre, s'haurà d'entendre autoritzada
la inscripció, i el consultori o clínica dental podrà
començar la seva activitat.
Article 8
El trasllat de la clínica o consultori dental s'haurà
d'inscriure prèviament a la seva efectivitat, d'acord amb
el procediment establert als articles 6 i 7.
En
cas d'ampliació o modificació, només s'haurà de
comunicar a la Direcció General de Recursos Sanitaris,
adjuntant
la
documentació que acrediti que continua
complint els requisits mínims establerts en la present
Ordre.
Així mateix, s'haurà de comunicar a la Direcció General de
Recursos Sanitaris el tancament de la clínica o consultori
dental, que s'inscriurà en el Registre.
Article 9
La Direcció General de Recursos Sanitaris
podrà,
d'ofici, inscriure la baixa en el Registre d'una clínica o
consultori dental per les causes següents:
a) La suspensió de l'activitat per un termini superior a
dotze mesos.
b) L'incompliment de qualsevol dels requisits necessaris
per poder ser inscrites.
c) El cessament notori i manifest de l'activitat.
Article 10
10.1
Les

resolucions

del

director general de Recursos

Sanitaris, relatives a les inscripcions en el Registre de
clíniques i consultoris dentals que regula aquesta Ordre,
poden ser objecte de recurs ordinari davant el conseller de
Sanitat i Seguretat Social.
10.2 Les resolucions del conseller de Sanitat i Seguretat
Social posen fi a la via administrativa.
Article 11
L'incompliment de les obligacions establertes en la
present Ordre té la consideració d'infracció, i serà
sancionat d'acord amb el que disposa la Llei 14/1986, de 25
d'abril, general de sanitat.
Disposició addicional
Es podrà encomanar, mitjançant la subscripció del
conveni corresponent, al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya la recepció de les sol·licituds
d'inscripció i la verificació dels requisits mínims que
estableix la present Ordre, així com la recepció de les
comunicacions d'ampliació o modificació.
Disposició transitòria
Les clíniques o consultoris dentals que, a l'entrada
en vigor d'aquesta Ordre, estiguin en funcionament hauran
de sol·licitar la seva inscripció en el Registre en el
termini de tres anys. Per procedir a la seva inscripció,
hauran de complir els requisits mínims que estableix la
present Ordre i adjuntar la documentació que exigeix
l'article 6.
Disposicions finals
-1 Es faculta el director general de Recursos Sanitaris per
dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació
d'aquesta Ordre.
-2 Aquesta Ordre entrarà en vigor tres mesos després de
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
Catalunya.
Barcelona, 21 de juliol de 1994
Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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