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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 6690
Llei 3/99 de 31 de març de creació del Col legi Professional de
Protètics Dentals de les Illes Balears.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE
PROTÈTICS DENTALS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 11.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la
Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, segons la redacció donada per la Llei
orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i execució en
matèria de corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i
professionals, que s’hauran d’exercir dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

En desplegament d’aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14 de
desembre, de Col·legis professionals de les Illes Balears.

La creació dels col·legis professionals, segons l’article 3, haurà de fer-se per
Llei, i la proposta d’iniciativa legislativa podrà ésser instada per la majoria dels
professionals interessats. Aquesta petició l’ha feta l’Associació de Protètics
dentals de Balears, en compliment d’un acord de la seva Assemblea General
Extraordinària, conjuntament amb la majoria de titulats no associats.

La Llei 10/1986, de 17 de març, que regula la professió d’odontòlegs i
d’altres professions relacionades amb la salut dental, reconeix la professió de
protètic dental amb el títol corresponent a formació professional de segon grau i
estén el seu  àmbit d’actuació al disseny, preparació, elaboració, fabricació i
reparació de pròtesis dentals mitjançant la utilització dels productes, els materials,
les tècniques i els procediments idonis, d’acord amb les indicacions i prescripcions
dels metges estomatòlegs o odontòlegs.

Aquesta Llei ha estat conseqüència del desplegament del Reial decret 1594/
1994, de 15 de juliol, i l’Ordre de 14 de maig de 1997 del Ministeri de la
Presidència que estableixen el procediment adequat perquè els protètics dentals
que exercien la professió abans de l’entrada en vigor de la Llei 10/1986, de 17 de
març, puguin ser habilitats per desenvolupar les funcions establertes al  Reial
decret esmentat. Així mateix, el Reial decret 541/1995, de 7 d’abril, estableix el
títol de tècnic superior en pròtesis dentals.

Als darrers anys la professió de protètic dental ha adquirit unes competències
específiques que la diferencien d’altres col·lectius de professionals sanitaris. Així
doncs, la necessària i efectiva atenció de tota la població, en matèria de salut
dental, justifica la creació del Col·legi Professional de Protètics Dentals de les Illes
Balears, i que es doti aquest col·lectiu amb l’organització necessària per a la
defensa dels interessos professionals i generals.

Article 1.
Es crea el Col·legi Professional de Protètics Dentals de les Illes Balears com

a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per
al compliment de les seves finalitats.

La seva estructura interna i el seu funcionament hauran d’ésser democràtics,
i es regirà, en les seves actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
col·legis professionals, per la Llei 10/1998, de 14 de desembre, per aquesta Llei
de creació i pels seus propis estatuts i la resta de normes internes i per totes aquelles
que hi siguin de general o subsidiària aplicació.

Article 2.
Seran admesos com a membres del Col·legi Professional de Protètics

Dentals de les Illes Balears aquells qui, de conformitat amb la Llei 10/1986, de 17
de març, reguladora de la professió d’odontòlegs i d’altres professions relacionades

amb la salut dental, es trobin en possessió del títol de formació professional de
segon grau de protètic dental, així com els que, havent exercit la professió abans
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es trobin habilitats per continuar-ne amb
l’exercici, d’acord amb el Reial decret 1594/1994, de 15 de juliol, i aquells altres
professionals que es trobin en possessió del títol de tècnic superior en pròtesis
dentals establert pel Reial decret 541/1995, de 7 d’abril.

Article 3.
L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.

Article 4.
Per a l’exercici de la professió de protètic dental a les Illes Balears, serà

requisit indispensable la incorporació al Col·legi Professional de Protètics Dentals
de les Illes Balears, sense perjudici del que disposa la legislació bàsica estatal.

Disposicions transitòria primera.
L’Associació de Protètics Dentals de Balears, en el termini de sis mesos,

comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, haurà d’aprovar uns estatuts
provisionals, que regulin:

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat, condició que
permetrà participar en l’Assemblea Constituent del Col·legi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’Assemblea
Constituent, la convocatòria de la qual es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i als diaris de major difusió d’aquesta comunitat.

Disposicions transitòria segona.
L’Assemblea Constituent haurà de:

a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió dels responsables de l’Associació de
Protètics Dentals.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Procedir a l’elecció de les persones que hauran d’ocupar els càrrecs

corresponents als òrgans col·legials.

Disposicions transitòria tercera.
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de

l’acta de l’Assemblea Constituent, s’hauran de trametre a l’òrgan competent de
l’Administració de les Illes Balears perquè es pronunciï sobre la seva legalitat, i
ordeni que es publiquin al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposicions transitòria quarta.
El Col·legi Professional de Protètics Dentals de les Illes Balears adquirirà la

capacitat plena d’actuar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, a trenta-un de març de mil nou-cents noranta-nou.

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

La Consellera de la Funció Pública i Interior
                        Pilar Ferrer i Vanrell
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Núm. 6693
Llei 4/99 de 31 de març,  reguladora de la Funció Inspectora i
Sancionadora en matèria de Serveis Socials.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI REGULADORA DE LA FUNCIÓ INSPECTORA I SANCIONA-
DORA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS .


