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SERVEIS
URGÈNCIES
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Si omple aquest formulari manualment,

enviï una còpia a inscripcio@aecad.org

Si l’omple digitalment faci clic aquí:
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ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA DENTAL

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL QUADRE MÈDIC 
DENTAL SERVEI D’URGÈNCIES

DADES DE LA CLÍNICA DENTAL

Nom de la clínica

Forma Jurídica

Telèfon

Adreça de la clínica

CP

Web

Nom del responsable sanitari de la clínica

Núm. Autorització Sanitària

Mòbil per rebre SMS / WhatsApp

Població

E-mail

NIF

Província

DNI

Observacions

L’associat sotasignat, coneix i reconeix que accepta el compromís de pertànyer a l’Associació Empresarial Clíniques Dentals de Catalunya (AECAD®) per un període de tres anys naturals des del moment de la 
seva adhesió posteriors al Grau / Màster o Postgrau. En el cas que passat aquest període no volgués continuar pertanyent a AECAD®, haurà de comunicar-ho amb una antelació de 60 dies abans del venciment.

Autoritza que les seves dades personals siguin tractades per l’Associació Empresarial Clíniques Dentals de Catalunya (AECAD®) i qualsevol empresa del grup, per a l’enviament de comunicacions comercials, 
així com realitzar accions publicitàries o promocionals i mantenir-lo informat sobre altres productes o serveis propis o de tercers per correu electrònic o qualsevol altre sistema de comunicació electrònica 
similar, dels sectors de la medicina , educació, hoteler, financer, distribució, esportiu, viatges, assegurances, ONG, editorial, automoció, ocupació, immobiliari, meteorologia venda a distància, legal, salut, oci, 
administració, electrònic i de telecomunicacions.

Consento l’ús de les meves dades              X   Si NO                        Desitjo rebre comunicacions comercials de tercers       X   Si               NO

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Associació Empresarial Clíniques Dentals de Catalunya (AECAD®), amb CIF G65396244 a l’adreça Edifici Cooperatives del Mar 
Moll Pesquer, s/n. 08350 - Arenys de Mar, mitjançant sol·licitud escrita acompanyada de còpia del DNI. De tot això s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal “.

DATA

Signatura

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Festius Oficials

Urgències 24h

Matí Tarda

QUINS DIES I HORES ESTÀ OBERTA LA CLÍNICA?

01. Odontologia General

02. Odontologia Conservadora

03. Cirurgia Oral

04. Cirurgia implantològica

05. Cirurgia maxil·lofacial

06. Pròtesis

07. Pròtesis sobre implants

08. Oclusió A.T.M.

09. Endodòncia

10. Periodòncia

11. Estètica Dental

12. Odontopediatria

13. Ortodòncia

14. Ortodòncia lingual

15. Làser

TRACTAMENTS QUE REALITZARÀ PER AECAD®

www.aecad.org
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