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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

3 de novembre del 2020

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
Organ de debat: COMISSIÓ DE SALUT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: A causa dels milers de persones afectades per la fallida de
l'empresa Dentix a les quals cal donar una solució el més ràpida possible
Títol de la iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA NECESSITAT DE MODIFICAR LA LEGISLACIÓ EN
MATÈRIA RELATIVA ALS TRACTAMENTS DENTALS
Contingut de la iniciativa :
La situació actual de l’empresa Dentix pot deixar centenars, fins i tot milers, d’afectats a les Illes
Balears, on a més hi haurà bé persones que hagin pagat tractaments encara no iniciats o també
en altres casos, tractaments que no han finalitzat tot i haver-se pagat.
Aquestes empreses funcionen amb campanyes publicitàries molt agressives, i amb baixos preus,
sent per tant la majoria dels seus usuaris, persones que no tenen accés a la salut bucodental en
la majoria de clíniques privades del sector, i cauen baix el parany d’una publicitat que en ocasions
no és transparent i que no està regulada, com passa en països europeus, com Alemanya, Bèlgica
o França on hi ha fortes restriccions a aquest tipus de publicitat o senzillament està prohibida.
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Per altra banda la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, ha de ser modificada, ja
que en l’actualitat, es permet la intervenció de fons d’inversió (fins i tot fons voltor) que controlen
aquests negocis per especular i aconseguir benefici ràpid.
Queda palès que l’actual“RD 1594/1994de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la
Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental”, així com les
normatives a nivell autonòmic, són insuficients per als ciutadans que són usuaris d’aquestes
clíniques, quan finalment hi ha una fallida econòmica i acaben tancant, deixant a milers d’afectats.
Hem de pensar així mateix, que a més dels usuaris i clients, la facilitat per muntar negocis
especulatius com aquest de curta durada, també arrossega a centenars de treballadors, que amb
el tancament queden a l’atur.
La Comunitat Autònoma i més en concret la Direcció General de Consum, pot ajudar en el tràmit
de les queixes dels consumidors i informar a aquests de com aconseguir la suspensió del
pagament o la cancel·lació del crèdit que es tingui amb entitats financeres, però això no basta.
Necessitem un canvi legislatiu ja i sent les competències de l’Estat, han de ser per tant els
Ministeris de Sanitat i de Consum qui han d’impulsar aquests canvis.

Per tot l'anterior, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MES per Mallorca
presenten la següent Proposició No de Llei
1. El Parlament insta al Govern Central que legisli, en l’àmbit de les seves competències, per
assolir els següents objectius.
a) Que sigui obligatori que les clíniques disposin d’una pòlissa de caució o un aval per cobrir el
risc de tancament o fallida, davant els seus usuaris i dels tractaments mal fets.
b) Que el Govern central obligui a regular la publicitat d’aquestes empreses, prohibint la publicitat
agressiva i enganyosa o com a mínim limitar la mateixa, així com obligar a donar informació
pública de fàcil accés de totes les dades identificatives i rellevants pels consumidors de les
clíniques dentals, com odontòlegs responsables dels serveis i assegurances de responsabilitat
civil, la seva publicitat en els registres existents a les Comunitats Autònomes i els Ministeris de
Sanitat i de Consum
c) Garanties de l’accés i recuperació de les històries clíniques, desenvolupant la Llei 41/2002 i
anticipant el destí i conservació de les històries clíniques en cas de tancament de l’establiment.
d) Regulació de la publicitat sanitària.
e) Publicació i màxima transparència de sancions imposades, tant en l’àmbit de consum com de
salut.

Pablo Jesús JIMÉNEZ I
FERNÁNDEZ

Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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Assabentament grup,

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Silvia CANO I JUAN
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