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DICTAMEN 08/2022 sobre el Projecte de decret de creació del
Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell
de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 20 de juny de
2022, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 13 de maig de 2022 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de
decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
El Projecte de decret es va acompanyar dels següents documents: d’una
memòria general i una altra d’actualitzada, de tres versions de la memòria
d’avaluació d’impacte, d’un informe jurídic preliminar i d’un altre actualitzat,
d’una memòria de les observacions presentades per l’Institut Català de les
Dones i d’una memòria valorativa de les observacions i al·legacions
presentades en els tràmits de consulta del Projecte de decret.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 16 de juny i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, cinc articles i tres disposicions
addicionals.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’emmarca
el Projecte de decret. També es justifica la finalitat de la norma i la seva
adequació als principis de bona regulació i millora de la qualitat normativa.
L’article 1 crea el Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya. L’article 2
regula la naturalesa i el règim jurídic del Col·legi. L’article 3 determina que
l’àmbit territorial del Col·legi és Catalunya. En l’article 4 s’estableix que la
col·legiació és voluntària i poden col·legiar-se les persones que disposin del
títol de tècnic superior d’higiene bucodental o similar. L’article 5 determina les
relacions del Col·legi amb l’Administració.
La disposició addicional primera estableix que l’Associació d’Higienistes
Dentals i Auxiliars de Catalunya han de constituir una comissió gestora per
tal de redactar uns estatuts provisionals del Col·legi on s’ha de regular el
procediment per convocar l’assemblea constituent del Col·legi.
La disposició addicional segona determina les funcions de l’assemblea
constituent del Col·legi.
La disposició addicional tercera estableix la publicació dels estatuts.
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III. OBSERVACIÓ GENERAL
El CTESC manifesta el seu assentiment al Projecte de decret presentat pel
Govern.

IV. CONCLUSIÓ
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya i no
realitza cap observació sobre el seu contingut.
Barcelona, 20 de juny de 2022
El president

La secretària executiva
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Decret /2022, de de , de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva
de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el que
disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.
La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant un decret
del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta Llei preveu en la disposició addicional
cinquena afegida per l’article 160 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que els o les professionals que
exerceixen professions sanitàries reconegudes expressament per llei, titulades i
regulades, poden instar la creació del col·legi professional representatiu de llur
professió, en els termes establerts per aquesta llei, amb la possibilitat de restar exempts
del requisit de títol universitari oficial que imposa l'article 37. Així mateix, d’acord amb
l’apartat 5 de l’article 37, correspon al Parlament apreciar el compliment del requisit
d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica, que és una condició prèvia i
necessària per a l’aprovació del decret del Govern.
La professió d'higienista dental es va crear i regular mitjançant la Llei 10/1986, de 17 de
març, sobre odontòlegs i altres professionals relacionats amb la salut dental.
Específicament, la Llei 10/1986, de 17 de març, desenvolupada mitjançant el Reial
Decret 1594/1994, de 15 de juliol, estructura les tres professions sanitàries que fan
possible i efectiva l'atenció en matèria de salut dental a tota la població, que són
l’odontologia, la protètica dental i la d’higienista dental.
En aquest sentit, els o les higienistes dentals són els professionals sanitaris en l'àmbit
de la salut bucodental amb atribucions en matèria de salut pública que desenvolupen
les funcions de recollida de dades sobre l'estat de la cavitat oral per a la seva utilització
clínica o epidemiològica, d’educació sanitària de forma individual o col·lectiva,
d’instrucció sobre la higiene bucodental i les mesures de control dietètic necessàries per
a la prevenció de processos patològics bucodentals, i de control de les mesures de
prevenció que els pacients hagin de realitzar. També tenen competències pel que fa a
la realització de funcions tècniques i assistencials d’ajuda i col·laboració amb altres
professionals facultatius i facultatives de la medicina, l’estomatologia i l’odontologia.
L’autonomia tècnica dels o de les higienistes dentals es fonamenta en els coneixements
sanitaris sobre prevenció i salut de la higiene bucodental de les persones, de conformitat
amb els quals ha assolit la seva identitat tècnica amb el maneig integrador de les
pràctiques d’higiene i salut bucodentals, amb els coneixements necessaris per promoure
la salut de les persones, programar i desenvolupar activitats preventives i assistencials,
com a membre d’un equip de salut bucodental, i per executar aquestes activitats
mitjançant l’exploració, la detecció i el registre de l’estat de salut bucodental.
L'interès públic de la creació d’aquest col·legi professional rau en la funció que la
professió d’higienista dental realitza pel que fa a la preservació de la salut de les
persones i la garantia de les condicions sanitàries
La integració dels o de les professionals higienistes dentals en una organització
col·legial a Catalunya permetrà sotmetre els o les professionals col·legiats a unes

normes deontològiques i de control comunes, alhora que ordenarà la professió al nostre
territori en benefici de la societat en general.
El nou col·legi serà d’adscripció voluntària, atès que el règim de col·legiació obligatòria
a l’ordenament jurídic actual només pot establir-se per llei estatal a l’empara de l’article
3.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de manera que les lleis que no siguin de caràcter
estatal només poden constituir col·legis professionals de col·legiació voluntària.
Aquest Decret s’ajusta als principis de millora de la qualitat normativa i de bona regulació
que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El manteniment
de l’exercici lliure de la professió sense sotmetre’l a col·legiació obligatòria garantirà el
principi d’eficiència i la qualitat normativa de la present norma de creació del nou col·legi,
i que conforme al principi d’eficàcia assolirà l’objectiu d’organitzar col·legiadament la
professió d’higienista dental sense generar carregues administratives innecessàries en
compliment també del principi de proporcionalitat.
Pel que fa al principi de seguretat jurídica, el present decret s’ajusta a la normativa
europea i desenvolupa en l'àmbit de les competències del Departament de Justícia, la
normativa estatal i autonòmica, ja que proporcionarà un marc normatiu precís i estable
que organitzarà la professió d’higienista dental amb la creació d’un col·legi professional
que donarà resposta a la necessitat de garantir l’interès públic inherent a l’exercici
d’aquesta professió sanitària per a la protecció dels interessos de les persones usuàries
i consumidores destinatàries dels serveis professionals.
En aplicació del principi de transparència, el text d’aquest de decret s'ha sotmès al tràmit
de consulta pública prèvia, i al d’audiència i informació pública per assegurar la
participació de la ciutadania en general i dels col·lectius especialment afectats.
L’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya ha sol·licitat la creació del
Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, vist/d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el pronunciament favorable del Parlament
sobre la concurrència d’interès públic i d’especial rellevància social de la professió
d’higienista dental que justifiquen la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de
Catalunya, i tramitada la proposta segons les normes generals del procediment legislatiu
de conformitat amb l’article 171 del Reglament del Parlament de Catalunya, i amb la
deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
Creació
Es crea el Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
Article 2
Naturalesa i règim jurídic
2.1 El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya és una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins, i es
regeix en les seves actuacions per la normativa vigent en matèria de col·legis
professionals.

2.2 El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya té personalitat jurídica des de l’entrada
en vigor d’aquest Decret i capacitat d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de
govern.
Article 3
Àmbit territorial
L'àmbit territorial del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya és Catalunya.
Article 4
Àmbit personal
La incorporació al Col·legi s’ha de fer en règim de col·legiació voluntària i d’acord amb
el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals. Els o les
professionals han d’estar en possessió del títol de tècnic superior d'higiene bucodental
o d’algun altre títol oficial que hi equivalgui, d’acord amb la legislació vigent, i, quan
escaigui, d’un títol estranger degudament homologat.
Article 5
Relacions amb l'Administració
El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals i
corporatius, s’ha de relacionar amb el departament de l’Administració de la Generalitat
que tingui atribuïdes competències administratives en matèria de col·legis professionals,
i, pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar amb els departaments
que hi tinguin competències.
Disposicions addicionals
Primera
Comissió Gestora
1. En el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret,
l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya ha de constituir la Comissió
Gestora del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, encarregada de redactar uns
estatuts provisionals.
En la seva composició es procurarà la representació equilibrada de dones i homes.
2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini d’un any a comptar de l’entrada en
vigor d’aquest Decret uns estatuts provisionals del Col·legi d’Higienistes Dentals de
Catalunya.
Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procediment per convocar l’assemblea
constituent i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual s’ha de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris de més
difusió a Catalunya.
Segona
Assemblea constituent
Les funcions de l’assemblea constituent del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya
són:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el contingut que estableix la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans
col·legials, atenent els criteris de designació paritària de dones i homes.
Tercera
Publicació dels estatuts
Els estatuts definitius del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, un cop aprovats,
s’han de trametre, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, al

departament de l’Administració de la Generalitat que tingui atribuïdes les competències
administratives en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui la legalitat i
n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, de

de

2022

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

Lourdes Ciuró i Buldó
Consellera de Justícia

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.

