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camp imposa la nostra entrada a la Comunitat Econòmica 
Europea, i alhora se satisfan les exigències de rang formal 
que preveu l’article 36 de la Constitució.

Així mateix, aquest desenvolupament ha de ser rea·
lista, coherent i degudament coordinat, sense demores, 
però sense irrupcions o improvisacions inconvenients o 
innecessàries en l’àmbit sanitari. Aquests propòsits es 
compaginen raonablement amb els períodes de temps 
necessaris per a la posada en marxa, formació i actuació 
efectiva dels nous professionals.

Article primer.

1. Es regula la professió d’odontòleg, per a la qual 
s’exigeix el títol universitari de llicenciat, que ha d’establir 
el Govern a proposta del Consell d’Universitats.

2. Els odontòlegs tenen capacitat professional per 
realitzar el conjunt d’activitats de prevenció, diagnòstic i 
de tractament relatives a les anomalies i malalties de les 
dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits annexos.

3. Els odontòlegs poden prescriure els medicaments, 
pròtesis i productes sanitaris corresponents a l’àmbit del 
seu exercici professional.

4. La titulació, plans d’estudi, règim de formació i 
especialització dels odontòlegs s’han d’acomodar als con·
tinguts, nivells i directrius establerts a les normes de la 
Comunitat Econòmica Europea.

Article segon.

1. Es reconeix la professió de protètic dental, amb el 
corresponent títol de formació professional de segon 
grau, l’àmbit d’actuacions del qual s’estén al disseny, pre·
paració, elaboració, fabricació i reparació de pròtesis den·
tals, mitjançant la utilització dels productes, materials, 
tècniques i procediments d’acord amb les indicacions i 
prescripcions dels metges estomatòlegs o odontòlegs.

2. Els protètics dentals tenen plena capacitat i res·
ponsabilitat respecte de les pròtesis que elaborin o sub·
ministrin i dels centres, instal·lacions o laboratoris corres·
ponents.

3. Els laboratoris de pròtesis dentals els han de diri·
gir autònomament els protètics que estiguin en possessió 
del títol de formació professional de segon grau.

Article tercer.

1. Es crea la professió d’higienista dental que, amb el 
corresponent títol de formació professional de segon 
grau, té com a atribucions, en el camp de la promoció de 
la salut i l’educació sanitària bucodental, la recollida de 
dades, la realització d’exàmens de salut i el consell de 
mesures higièniques i preventives, individuals o col·
lectives. També han de col·laborar en estudis epidemiolò·
gics. 

2. Així mateix poden fer determinades funcions tec·
nicoassistencials com a ajudants i col·laboradors dels 
facultatius metges i odontòlegs.

DiSpoSiCió ADDiCionAL

Aquesta Llei no limita de cap manera la capacitat pro·
fessional dels metges i, concretament, dels especialistes 
en estomatologia i cirurgia maxil·lofacial, que continuen 
exercint les mateixes funcions que exerceixen actualment, 
a més de les assenyalades a l’article primer d’aquesta 
Llei.

DiSpoSiCió TrAnSiTòriA

El que estableix aquesta Llei no perjudica ni disminueix 
la situació i els drets dels que, a la seva entrada en vigor, 
acreditin de manera fefaent i en les condicions que s’esta·
bleixin per reglament que duen a terme les activitats que 
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JUAn CArLoS i

rEi D’ESpAnYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

La Llei es dirigeix a la creació i estructuració de les 
professions sanitàries d’odontòlegs, protètics i higienis·
tes dentals, amb la finalitat de fer possible i efectiva l’aten·
ció en matèria de salut dental a tota la població. Un dels 
principals problemes a l’hora d’emprendre la necessària 
reestructuració en matèria de salut dental és el dèficit de 
professionals existents en l’actualitat. Es pot assegurar 
que el primer pas necessari és el de formació d’un grup 
de professionals més ampli i diferenciat dels que hi ha en 
l’actualitat. Els índexs actuals en relació amb la població 
ens col·loquen en posicions molt desfavorables en un 
dels llocs més baixos dels països comunitaris.

Les mesures preventives de promoció de la salut i 
educació sanitària de la població en aquesta matèria 
determinen la conveniència de disposar d’higienistes 
dentals que, amb una formació professional de segon 
grau, puguin arribar de forma efectiva a tota la població i, 
especialment, a la població infantil, escolar i de la tercera 
edat. Les seves funcions preventives i d’examen de salut 
dental es completen amb les altres funcions assistencials 
que poden fer com a auxiliars, ajudants i col·laboradors 
dels facultatius metges, estomatòlegs i odontòlegs.

La configuració i desenvolupament de la professió de 
protètic dental, amb una formació professional de segon 
grau, respon a la conveniència de tenir degudament con·
figurades les seves activitats dins l’àmbit sanitari, amb 
plenitud de funcions i responsabilitats quant al material, 
elaboració, adaptació d’acord amb les indicacions dels 
estomatòlegs o odontòlegs.

El restabliment de la professió d’odontòlegs respon a 
una necessitat sanitària i social de fer real i efectiva la pre·
venció, atenció i rehabilitació en matèria de salut dental. 
La seva titulació universitària, amb els cursos de formació 
general i les corresponents pràctiques, d’acord amb els 
criteris vigents als països de la Comunitat Econòmica 
Europea, completa el conjunt professional en aquesta 
matèria i es correspon amb la situació existent als països 
d’un nivell de desenvolupament similar.

Les especialitats mèdiques en estomatologia i cirurgia 
maxil·lofacial continuen sent el màxim nivell mèdic espe·
cialitzat en aquest camp de salut, i han de completar les 
seves possibilitats efectives d’actuació amb la col·
laboració i integració dels professionals que abans han 
quedat ressenyats.

D’altra banda, la Llei possibilita la reordenació dels 
recursos humans actualment existents en el sector sani·
tari, i facilita al Govern que mitjançant els programes edu·
catius oportuns es pugui dirigir un nombre de llicenciats 
en medicina i cirurgia actualment en subocupació o en 
atur cap a la nova professió d’odontòleg.

El desenvolupament de totes aquestes professions 
sanitàries ha de complir les exigències de qualitat i nivell 
formatiu d’acord amb els actuals coneixements tècnics i 
científics, amb les necessitats sanitàries i assistencials de 
la població i amb els requisits d’homologació internacio·
nalment admesos, especialment els derivats de les direc·
trius comunitàries en aquesta matèria: 78/686/CEE, 78/687/
CEE i 78/688/CEE, de 25 de juliol de 1978; 81/1057/CEE, de 
14 de desembre de 1981, i concordants. D’aquesta manera 
es completa la necessària harmonització que en aquest 
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b) Definir els requisits bàsics i mínims corresponents 
als centres, serveis i establiments de salut dental i a les 
relacions entre les diferents professions d’aquest àmbit 
sanitari, en la mesura que afectin els usuaris d’aquests 
serveis i el seu cost.

c) Establir les reglamentacions tecnicosanitàries 
sobre productes, materials i tècniques relacionades amb 
la salut dental.

d) promoure procediments coordinats per a l’avalu·
ació sanitària, social i econòmica del sistema de salut 
dental, amb la participació de tots els interessats.

Tercera.–Correspon al Govern, a proposta del Ministeri 
de la presidència, reestructurar els corresponents cossos, 
escales i places de l’Administració de l’Estat i de la Segure·
tat Social, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

palau de la Zarzuela, Madrid, 17 de març de 1986.

JUAn CArLoS r.

 El president del Govern,
FELipE GonZÁLEZ MÁrQUEZ

queden esmentades. Els reglaments que es dictin en apli·
cació d’aquesta Llei han de preveure aquestes situacions 
transitòries i possibilitar procediments d’accés a les noves 
professions.

DiSpoSiCionS FinALS 

primera.–1. El Govern, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de la Llei de reforma universitària, ha d’establir 
el corresponent títol de llicenciat que es fixa en aquesta 
Llei com a requisit necessari per a l’exercici de la profes·
sió d’odontòleg, així com les directrius generals dels plans 
d’estudi que s’hagin de cursar per obtenir·lo.

2. El Ministeri d’Educació i Ciència, amb l’informe 
previ del Consell General de Formació professional, ha 
d’establir els programes concrets d’articulació del pla d’es·
tudis per a les professions a què es refereix aquesta Llei.

3. D’acord amb el que estableix la legislació vigent, 
es regula l’homologació de les corresponents titulacions 
estrangeres, així com l’exercici professional a Espanya 
per part dels interessats.

Segona.–Correspon al Govern, a proposta del Minis·
teri de Sanitat i Consum: 

a) Desplegar, quan sigui necessari, el que disposa 
l’articulat d’aquesta Llei.


