
 

 

NOTA SOBRE EL PRINCIPI DE COL·LEGIACIÓ ÚNICA. DOMICILI ÚNIC O PRINCIPAL 
 
És obligatori que el dentista estigui adscrit al Col·legi d'Odontòlegs on radiqui el 
seu domicili professional, únic o principal, és a dir, el de la clínica dental on 
presta els seus serveis.  
 
Per tant, si treballa o treballarà, única o principalment a Catalunya, ha d'estar 
adscrit al COEC. 
 
En el cas que treballi en més d’una Comunitat Autònoma, el millor és que sigui 
col·legiat del Col·legi on dediqui més hores, és a dir, on exerceixi principalment 
la seva activitat.   
 
En el cas que presti els seus serveis en més d'una Comunitat Autònoma pot estar 
col·legiat en el Col·legi d'una altra Comunitat, sempre que sigui de l'Estat 
Espanyol; però l’informem que si no és col·legiat COEC no podrà gaudir dels 
nostres Serveis. 
 
En tot cas, pot estar col·legiat en més d'un Col·legi, si així ho desitja. Tot i que no 
és necessari ni obligatori. 
 
També és compatible que estigui col·legiat en el Col·legi Oficial de Metges que 
sigui (COMB-COMT-COMLL-COMG) si està en possessió del títol de metge 
especialista en estomatologia. 
 
Però és legal que estigui adscrit a un altre Col·legi de Dentistes?  
 
Sí HO ÉS, si el seu domicili únic o principal està fora de Catalunya.  
 
Normativa en la qual ens basem 
Article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, després 
de la nova redacció donada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés 
a les activitats de serveis i el seu exercici (l’anomenada “Llei Òmnibus”). 
 
Aquest article determina que “Quan una professió s'organitzi per col·legis 
territorials, bastarà la incorporació a un solament d'ells, que serà el del domicili 
professional únic o principal, per exercir en tot el territori espanyol”. 


