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L’1 d’abril es va posar en marxa la primera fase per sol·licitar la Validació 

Periòdica Optomètrica. 

 

Com ja s’ha anunciat, es tracta d’un procés voluntari, en què es reconeix la 

bona praxis professional, l’acceptació del codi deontològic i el 

desenvolupament professional continu dels òptics optometristes col·legiats. 

 

Per començar el procés, has d’accedir a la Ventanilla Única, a la qual pots 

accedir mitjançant la pàgina web del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de 

Catalunya (www.coooc.cat) o del Consejo General de Colegios Ópticos-

Optometristas (www.cgcoo.es). Una vegada a la Ventanilla Única, hauries 

d’incloure el teu usuari i contrasenya.  

 

En cas que ja hagis facilitat una adreça de correu electrònic per les 

comunicacions electròniques, selecciona l’opció ‘Olvidó su clave’ i introdueix 

aquesta adreça al formulari. Tot seguit, rebràs en correu en aquesta adreça amb 

el qual podràs registrar-te com a usuari de la web automàticament. És 

important assegurar-nos que l’adreça utilitzada sigui la que vam facilitar i, per 

tant, la que figuri a la base de dades del COOOC (o sino hauràs de notificar la 

nova adreça).  

 

Si, pel contrari, no has facilitat la teva adreça de correu electrònic, o ja no la 

utilitzes, has d’emplenar les dades de formulari de sol·licitud i es gestionarà la 

teva alta a la web.  

 

Una vegada introduïdes les teves dades (usuari i contrasenya), hauràs d’entrar al 

menú de ‘Solicitud VPC’. A l’apartat de destinatari, s’ha de seleccionar Col·legi 

Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (o el col·legi al qual pertanyis o el 

Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas si es tracta d’una 

delegació regional)  

 

Amb aquest primer pas, es pretén tenir coneixement del teu interès a obtenir la 

VPC, i se t’anirà informant de les passes a seguir una vegada la pàgina web pel 

tràmit estigui totalment operativa.  

 

Al tractar-se d’una nova iniciativa, es demana la comprensió de tots els 

interessats en cas de qualsevol incidència durant el tràmit de sol·licitud.  

https://www.ventanillaunicacgcoo.es/inicio
http://www.coooc.cat/
http://www.cgcoo.es/

