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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la 
sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, 
i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació 
en l’àmbit del dret privat
200-00013/12

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 58, tinguda el 21.07.2020, DSPC-P 103.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 74055; 74058; 74066; 74073 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

23.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 74055)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en rela-
ció amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en deter-
minats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de 
mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 200-00013/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 4 de l’article 1 

Article 1. Modificació de l’article 220-10 del Codi civil de Catalunya 
Es modifica l’article 220-10 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de 

la manera següent: 
«Article 222-10. Ordre de la delació
[...]
4. Si hi ha diverses persones que volen assumir la tutela, l’autoritat judicial, amb 

la finalitat que assoleixin un acord, les pot derivar a una sessió prèvia sobre media-
ció de caràcter obligatori per tal que coneguin el valor, els avantatges, els principis 
i les característiques de la mediació. Si així ho acorden les parts, a les quals cal es-
coltar, la sessió prèvia pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb 
una exploració del conflicte que les afecta. Les parts poden participar en la sessió 
prèvia assistides pel seu advocat o advocada. Aquesta assistència és necessària si 
ho requereixen les parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvo-
lupar sempre amb ple respecte als principis de la mediació i a la igualtat entre les 
parts. [...]»
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 3 

Article 3. Modificació de l’article 233-6 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 233-6 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la 

manera següent: 
«Article 233-6. Mediació
[...]
3. Un cop iniciat el procés judicial, l’autoritat judicial, a iniciativa pròpia o a pe-

tició d’una de les parts o dels advocats o d’altres professionals, pot derivar-les a una 
sessió prèvia sobre mediació, de caràcter obligatori, per tal que coneguin el valor, 
els avantatges, els principis i les característiques de la mediació, amb la finalitat que 
puguin assolir un acord. Si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, aquesta 
sessió pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb una exploració 
del conflicte que les afecta. Les parts poden decidir si opten o no pel procediment de 
mediació. Les parts poden participar en la sessió prèvia i a la de mediació assistides 
pel seu advocat o advocada. Aquesta assistència és necessària si ho requereixen les 
parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar sempre amb ple 
respecte als principis de la mediació i a la igualtat entre les parts. [...]»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 4 

Article 4. Modificació de l’article 236-13 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 236-13 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de 

la manera següent: 
«Article 236-13. Desacords
[...]
3. En els procediments que se substancien per raó de desacords en l’exercici de la 

potestat parental, els progenitors poden sotmetre les discrepàncies a mediació. Així 
mateix, l’autoritat judicial els pot remetre a una sessió prèvia de caràcter obligatori 
per tal que coneguin el valor, els avantatges, els principis i les característiques de 
la mediació. Si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, aquesta sessió pot 
continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb una exploració del con-
flicte que les afecta. Les parts poden participar en la sessió prèvia i a la de media-
ció assistides pel seu advocat o advocada. Aquesta assistència és necessària si ho 
requereixen les parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar 
sempre amb ple respecte als principis de la mediació i a la igualtat entre les parts.»

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 4 de l’article 5 

Article 5. Modificació de l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de me-
diació en l’àmbit del dret privat

Es modifica l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àm-
bit del dret privat, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 11. Sessió prèvia
[...]
4. En els termes que estableix la legislació processal, quan el procés judicial ja 

s’ha iniciat, l’autoritat judicial pot disposar que les parts assisteixin a una sessió 
prèvia sobre la mediació si les circumstàncies del cas ho fan aconsellable. L’òrgan 
públic corresponent facilita la sessió prèvia i vetlla, si escau, pel desenvolupament 
adequat de la mediació. Les parts poden participar en la sessió prèvia i a la de me-
diació assistides pel seu advocat o advocada. Aquesta assistència és necessària si ho 
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requereixen les parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar 
sempre amb ple respecte als principis de la mediació i a la igualtat entre les parts.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 74058)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Ca-
talunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre me-
diació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 
22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 200-00013/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

Disposició addicional X. Prevenció, gestió i resolució de conflictes
1. Dins del termini d’un any, el desenvolupament reglamentari de la formació en 

l’àmbit de la prevenció, gestió i resolució de conflictes ha d’incorporar la perspec-
tiva de gènere i la protecció de les persones i col·lectius en situació de desigualtat.

2. Dins del termini de nou mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, el Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament un pla sobre l’adopció d’una 
política pública de caràcter general per a la prevenció, gestió i resolució extrajudi-
cial de conflictes a Catalunya.

3. Dins del termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern 
ha d’elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei sobre la prevenció, gestió 
i resolució de conflictes a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 74066)

A la Mesa del parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en 
relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en de-
terminats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, 
de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 200-00013/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 4 bis 

Article 4 bis. Modificació de l’article 6 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de me-
diació en l’àmbit del dret privat

Es modifica l’apartat primer de l’article 6 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de 
mediació en l’àmbit del dret privat, que queda redactat de la manera següent: 
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«Article 6. Imparcialitat i neutralitat de la persona mediadora
1. La persona mediadora exerceix la seva funció amb imparcialitat i neutrali-

tat, amb perspectiva de gènere, tot garantint la igualtat entre les parts i la protecció 
de les persones i col·lectius vulnerables. Si cal, ha d’interrompre el procediment de 
mediació mentre la igualtat de poder i la llibertat de decidir de les parts no estigui 
garantida, especialment com a conseqüència de situacions de violència. En tot cas, 
s’ha d’interrompre o, si escau, paralitzar l’inici de la mediació familiar, si hi ha im-
plicada una dona que ha patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en 
l’àmbit de la parella o en l’àmbit familiar objecte de la mediació.»

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 5

Article 5. Modificació de l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de me-
diació en l’àmbit del dret privat 

Es modifica l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àm-
bit del dret privat que queda redactat de la manera següent: 

«Article 11. Sessió prèvia
1. En la sessió prèvia, les persones són assessorades sobre el valor, els avantat-

ges, els principis i les característiques de la mediació. En funció d’aquest coneixe-
ment i del cas concret, decideixen si opten o no per la mediació. Si ho acorden les 
parts, a les quals cal escoltar, la sessió es pot estendre a l’exploració del conflicte 
que les afecta. En el cas de sessió prèvia de caràcter obligatori, la manca d’assis-
tència no justificada no està sotmesa a la confidencialitat i ha d’ésser comunicada 
a l’autoritat judicial.

2. Les parts poden designar de comú acord la persona mediadora entre les ins-
crites en el Registre general del Centre de Mediació de Catalunya. Altrament, han 
d’acceptar la que designi l’organisme responsable.

3. Les parts que decideixen iniciar la mediació que regula aquesta llei han d’ac-
ceptar les seves disposicions i les tarifes de la mediació, les quals s’han de facilitar 
abans d’iniciar-la, llevat que gaudeixin del dret a la gratuïtat.

4. En els termes que estableix la legislació processal, quan el procés judicial ja 
s’ha iniciat, l’autoritat judicial pot disposar que les parts assisteixin a una sessió 
prèvia sobre la mediació si les circumstàncies del cas ho fan aconsellable. En aquest 
supòsit, la sessió prèvia té caràcter gratuït per a les parts. L’òrgan públic correspo-
nent facilita la sessió prèvia i vetlla, si escau, pel desenvolupament adequat de la 
mediació. La sessió prèvia s’ha de realitzar en el termini més breu possible, que no 
pot excedir d’un mes, tret que l’autoritat judicial disposi altrament. Si se supera el 
termini establert per dur a terme la sessió prèvia per causes alienes a les parts, de-
cau l’obligatorietat de participar-hi, així com les regles aplicables a la manca d’as-
sistència no justificada previstes en el primer apartat d’aquest article.

5. La sessió prèvia no es pot iniciar o, si s’ha iniciat, s’ha d’interrompre en els su-
pòsits previstos en l’article 6 d’aquesta llei i sempre que hi hagi implicada una dona 
o altres persones en situació de desigualtat que hagin patit o pateixin qualsevol for-
ma de violència en l’àmbit de la parella o en l’àmbit familiar.»

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Prevenció, gestió i resolució de conflictes
1. Dins del termini d’un any, el desenvolupament reglamentari de la formació en 

l’àmbit de la prevenció, gestió i resolució de conflictes ha d’incorporar la perspec-
tiva de gènere i la protecció de les persones i col·lectius en situació de desigualtat.
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2. Dins del termini de nou mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, el Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament un pla sobre l’adopció d’una 
política pública de caràcter general per a la prevenció, gestió i resolució extrajudi-
cial de conflictes a Catalunya.

3. Dins del termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern 
ha d’elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei sobre la prevenció, gestió 
i resolució de conflictes a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 74073)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manuel 

Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de modificació del llibre se-
gon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de 
la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modifica-
ció de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
200-00013/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició i supressió a l’apartat 3 de l’article 3 

3. Un cop iniciat el procés judicial, l’autoritat judicial, a iniciativa pròpia o d’ofici 
o a petició d’una de les parts o dels advocats o d’altres professionals, pot derivar-les 
a una sessió prèvia sobre mediació, de caràcter obligatori, per tal que coneguin el 
valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació, amb la fi-
nalitat que puguin assolir un acord. Si així ho acorden les parts, a les quals cal es-
coltar, aquesta sessió pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb 
una exploració del conflicte que les afecta. Les parts poden decidir si opten o no pel 
procediment de mediació.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2, article 5

2. Les parts poden designar de comú acord la persona mediadora entre les inscri-
tes en el Registre general del Centre de Mediació de Catalunya o qualsevol profes-
sional habilitat. Altrament, han d’acceptar la que designi l’organisme responsable.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 1, article 5

1. En la sessió prèvia, les persones són assessorades sobre el valor, els avantatges, 
els principis i les característiques de la mediació, així com de les tarifes de la media-
ció. En funció d’aquest coneixement i del cas concret, decideixen si opten o no per 
la mediació. Si ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, la sessió es pot estendre 
a l’exploració del conflicte que les afecta.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’apartat 2, article 6

2. El Centre de Mediació de Catalunya té per objecte promoure i administrar la 
mediació i altres mètodes alternatius de resolució de conflictes, conciliació i arbi-
tratge i facilitar-hi l’accés.»

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

El Govern de la Generalitat promourà l’ús de la mediació en els conflictes que 
pugui haver-hi en casos d’acollida de menors desemparats.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional
El Govern de la Generalitat promourà l’ús de la mediació en les controvèrsies que 
sorgeixin per raó del funcionament intern de les associacions o altres persones 
jurídiques.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Potenciar la mediació amb caràcter previ a la declaració de la situació de des-
emparament d’un infant o adolescent entre la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència (DGAIA) i les parts afectades en cas de conflicte entre les parts, 
prioritzant l’interès del menor, així com també en el moment de reintegrar l’infant o 
adolescent a la seva família d’origen.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 2 bis, article 5

2 bis. El procediment de designació referit en l’apartat anterior serà transparent, 
obert, respectant en tot moment els principis d’imparcialitat i neutralitat. La desig-
nació per part de l’organisme responsable serà per sorteig entre els mediadors dels 
col·legis que integren professionals que fan mediacions en l’àmbit d’aquesta llei.

En el cas que existeixin suficients persones disponibles en el llistat d’inscrits, no 
podran ser nomenats mediadors aquelles persones que hagin estat nomenades per 
aquest càrrec pel mateix jutjat en tres procediments de mediació dins dels dos anys 
anteriors, comptats des de la data de la primera designació.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 5, article 5

5. En cap cas l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya impedirà la 
garantia del lliure mercat dels professionals habilitats de la mediació ni la garantia 
del dret de llurs professionals legalment establerts per exercir la seva activitat en tot 
el territori nacional sense més tràmits addicionals, respectant els principis d’eficàcia 
i de garantia de les llibertats dels professionals habilitats.
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Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional. Garantia del correcte funcionament de les oficines judi-
cials i garantiment dels mitjans materials i humans necessaris 

El Govern de la Generalitat garantirà perquè el compliment de la sessió prèvia 
obligatòria de mediació prevista en aquesta Llei no suposi una sobrecàrrega als 
jutjats, i una dilació del procediment, procurant i proveint, mitjançant l’adequat 
nombre de personal, recursos materials i econòmics, preservar la normal tramita-
ció d’assumptes i garantir el dret a la tutela judicial efectiva de les parts litigants.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputat, GP Cs

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Reg. 74238 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA 

(REG. 74238)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manuel 

Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes transaccionals a l’articulat del Projecte de llei de modificació 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obli-
gatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i 
de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret 
privat (tram. 200-00013/12).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern de la Generalitat promourà l’ús de la mediació en les controvèrsies 
que sorgeixin per raó del funcionament intern de les associacions, fundacions o al-
tres persones jurídiques.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i 

Bonell, GP JxCat; portaveus
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la Mesa de la Comissió de Salut
El dia 4 de juliol de 2019 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Salut, 

integrada pels diputats Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; M. Assumpció 
Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari Republicà; Assumpta Escarp i Gibert, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Vidal Aragonés Chicharro, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; Santi 
Rodríguez Serra, del Subgrup del Partit Popular de Catalunya, i Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, que n’ha estat designada po-
nent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 120.4 del Reglament del 
Parlament.

Els dies 18 de juliol de 2019, 19 de setembre de 2019 i 3 i 31 d’octubre de 2019, 
de conformitat amb l’article 117.2 del Reglament del Parlament, s’han tingut audièn-
cies d’organitzacions, grups socials i experts en el marc de la Ponència (BOPC 477, 
del dia 27 de novembre de 2019, pàgina 25).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 5 i 25 de juny de 2020 i 15 de juliol de 2020. Han asses-
sorat la Ponència la lletrada Esther Andreu i Fornós i l’assessora lingüístic Jaume 
Clapés Pedreny, i l’ha assistida la gestora parlamentària Maria José Bello i Ruiz.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya i les esmenes presentades, la Ponència ha esta-
blert l’Informe següent:

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de 
creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 202-
00040/12)

Capítol I. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-

lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i reorganitzar els serveis 
d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i del Servei 
Català de la Salut, per a incorporar progressivament totes les prestacions assisten-
cials fonamentals dins la cartera pública de serveis.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
De modificació i supressió de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-

lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental en l’àmbit públic i privat, així com donar un nou impuls i reorganitzar els 
serveis d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i 
de Servei Català de la Salut, del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT), per a incorporar progressivament totes les prestacions assis-
tencials fonamentals dins la cartera pública de serveis.

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De supressió i substitució d’un nou incís a l’article 1

Article 1. Objecte Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats rela-
cionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir 
malalties i protegir i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i 
qualitat de l’atenció dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i reor-
ganitzar els serveis d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de 
la Salut i del Servei Català de la Salut, de tota la xarxa assistencial del SISCAT, per 
a incorporar progressivament totes les prestacions assistencials fonamentals dins la 
cartera pública de serveis.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (17)
De modificació i supressió

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-

lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i promoure l’accés equitatiu 
als serveis d’atenció bucodental de provisió pública, del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i supressió a l’article 1

Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-
lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i reorganitzar els serveis 
d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i del Servei 
Català de la Salut, per a incorporar progressivament totes les prestacions assisten-
cials previstes dins la cartera pública de serveis.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-

lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental en l’àmbit públic i privat, amb una regulació que protegeixi els drets de la 
ciutadania, així com donar un nou impuls i reorganitzar els serveis d’atenció buco-
dental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i dels centres assistencials 
del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i del Servei Català 
de la Salut, per a incorporar progressivament les prestacions assistencials bàsiques, 
amb criteris d’equitat social i territorial, a la carteta de serveis.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 1, 2, 3 
i 5 i el text de la proposició, que consisteix en donar a l’article 1 el redactat següent:

«Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-

lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental, així com donar un nou impuls, reorganitzar i promoure l’accés equitatiu, tant 
territorial com social, als serveis d’atenció bucodental de provisió pública del siste-
ma sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per a incorporar 
progressivament totes les prestacions assistencials bàsiques dins la cartera pública 
de serveis.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 4.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Finalitats
Aquesta Llei té com a finalitats:
1. Establir i, si escau, reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica de la sa-

lut oral i els sistemes estadístics que permetin conèixer els recursos dentals públics 
i privats, així com la seva activitat i exercici, de manera que sigui possible planifi-
car, dissenyar, implantar i avaluar polítiques de salut pública oral, així com orientar 
l’exercici de l’autoritat sanitària en aquesta matèria.

2. Crear el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a població 
infantil i juvenil de 7 a 16 anys.

3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles 
persones amb necessitats sanitàries especials o amb condicions socioeconòmiques 
precàries

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut 
Català de la Salut i del Servei Català de la Salut per respondre més efectivament a 
les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions previstes 
en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el punt 9 de 
l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a acabar assolint un 
sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions bàsi-
ques de salut bucodental.
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5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis 
públics de Catalunya, a partir de la redefinició d’objectius i/o protocols que determi-
nin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos.

6. Actualitzar la regulació i crear i implantar els instruments de monitoratge de 
les instal·lacions i les activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Ca-
talunya de manera que quedin garantides la seguretat, qualitat, bones pràctiques, 
així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de serveis dentals.

7. Dotar al Servei Català de la Salut d’una Oficina de Salut Dental Comunitària 
amb la missió de complir les funcions que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalu-
nya en relació amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa.

8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
De modificació i supressió a l’article 2 punt 2

2. Crear el Establir el funcionament del Programa d’Atenció Dental Infantil 
(PADI PAD - Catalunya) per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (19)
De modificació i supressió

Article 2. 2. Impulsar la creació del Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Ca-
talunya) per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (18)
De modificació

Article 2. 1. Establir i, si escau, reforçar els sistemes de vigilància epidemiolò-
gica de la salut oral i els sistemes d’informació que permetin conèixer els recursos 
dentals públics i privats, així com la seva activitat i exercici, de manera que sigui 
possible planificar, dissenyar, implantar i avaluar polítiques de salut pública oral, 
així com orientar l’exercici de l’autoritat sanitària en aquesta matèria.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
2. Crear el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a població 

infantil i juvenil de 0 a 16 anys.
[...]

Esmena 10
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou incís a l’article 2.2

2.2 Crear el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a pobla-
ció infantil i juvenil de 7 a 16 anys, incloent-hi també la franja dels 0 als 7 anys.
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Apartat 3
Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió de l’apartat 3, de l’article 2

[...] per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys.
3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 

començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles 
persones amb necessitats sanitàries especials o amb condicions socioeconòmiques 
precàries.

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar [...].

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
De supressió i addició a l’article 2 punt 3

3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles 
persones amb vulnerabilitat per edat (0 a 14 anys), recursos econòmics insuficients o 
necessitats sanitàries especials o amb condicions socioeconòmiques precàries

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (20)
De modificació

Article 2. 3. Millorar l’accés a la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aque-
lles persones amb necessitats sanitàries especials o amb situació de vulnerabilitat.

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 

començant per les prestacions més essencials i ampliar l’àmbit poblacional a les 
persones amb necessitats sanitàries especials, vulnerabilitat socia l i econòmica, 
tendint a una cobertura universal de les prestacions que es considerin bàsiques en el 
moment del desplegament complert de la present llei.

[...]

Apartat 4
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
De supressió i addició a l’article 2 punt 4

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut 
Català de la Salut i del Servei Català de la Salut del SISCAT per respondre més efec-
tivament a les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions 
previstes en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el 
punt 9 de l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’esta-
bleix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, per a acabar asso-
lint un sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions 
bàsiques de salut bucodental
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Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
De supressió a l’apartat 4, de l’article 2

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut 
Català de la Salut i del Servei Català de la Salut per respondre més efectivament a 
les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions previstes 
en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el punt 9 de 
l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a acabar assolint un 
sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions bàsi-
ques de salut bucodental.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (21)
De modificació

Article 2. 4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental 
del sistema sanitari integral d’utilització de Catalunya (SISCAT) per respondre més 
efectivament a les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les presta-
cions previstes en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que re-
cull el punt 9 de l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a acabar 
assolint un sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les pres-
tacions bàsiques de salut bucodental.

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut 

Català de la Salut, els centres del SISCAT i del Servei Català de la Salut, priorità-
riament a través dels serveis d’Atenció Primària i Comunitària, per respondre més 
efectivament a les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les presta-
cions previstes en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que es-
tiguin previstes, o es pugui preveure incorporar en la cartera de serveis comuns del 
Sistema Nacional de Salut per acabar un sistema que garanteixi l’atenció universal 
pública i gratuïta en les prestacions bàsiques de salut bucodental

[...]

Apartat 5
Esmena 19
GP de Ciutadans (4)
De supressió d’un incís a l’article 2.5

5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis 
públics de Catalunya, a partir de la re definició d’objectius i/o protocols que deter-
minin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos.

Esmena 20
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un paràgraf a l’article 2.5

2.5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis 
públics de Catalunya, a partir de la redefinició d’objectius i/o protocols que deter-
minin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos, amb 
respecte al treball en equip i amb una visió multidisciplinari i integrada.»
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Apartat 6
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
De supressió a l’article 2 punt 6 (0)

6. Actualitzar la regulació i crear i implantar els instruments de monitoratge de 
les instal·lacions i les activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Ca-
talunya de manera que [...]

Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
De supressió i addició a l’article 2 punt 6

6. [...] i les activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Catalunya 
de manera que quedin garantides reforçades la seguretat, qualitat, bones pràctiques, 
així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de serveis dentals.

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (22)
De modificació i d’addició

Article 2. 6. Mantenir els instruments de monitoratge de les instal·lacions i les 
activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Catalunya i garantir la 
seguretat, qualitat, bones pràctiques, així com els drets de pacients i ciutadans en 
relació amb tot tipus de serveis dentals mitjançant mecanismes d’ordenació i regu-
lació sanitària.

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un incís a l’apartat 6 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
6. Actualitzar la regulació i crear i implantar els instruments de monitoratge de 

les instal·lacions i les activitats privades i públiques relacionades amb la salut bu-
codental a Catalunya de manera que quedin garantides la seguretat, qualitat, bones 
pràctiques, així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de ser-
veis dentals.

Apartat 7
Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem (20)
De supressió i addició a l’article 2 punt 7

7. Dotar al Servei Català de la Salut d’una Oficina de Salut Dental Comunitària 
amb la missió de complir Definir i ordenar les funcions que en virtut d’aquesta Llei 
assumeix Catalunya en relació amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb 
la mateixa.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (23)
De modificació i supressió

Article 2. 7. Fer ús de l’estructura i els mecanismes propis del Departament de 
Salut, per tal de coordinar, assessorar, elaborar i gestionar les polítiques en matèria 
de salut bucodental que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya en relació amb 
la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa.
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Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De modificació a l’apartat 7 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
7. Dotar al Servei Català de la Salut dels òrgans i mecanismes adients per com-

plir amb les funcions que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya en relació 
amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa.

[...]

Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem (21)
D’addició a l’article 2 punt 7

7. [...] les funcions que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya en relació 
amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa, i els ens responsa-
bles del seu impuls.

Apartat 8
Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem (22)
De supressió a l’article 2 punt 8

8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (24)
De supressió

Article 2. 8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.

Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De supressió de l’apartat 8 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.
[...]

Addició de nous apartats
Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou primer punt a l’article 2

Article 2. Finalitats
Aquesta Llei té com a finalitats:
0. Establir una política activa de prevenció i promoció de la salut bucodental de 

la població per tal de reduir la càrrega de malaltia dental i integrar la salut buco-
dental en les activitats de promoció de la salut amb mitjans i mecanismes d’educació 
sanitària. La Salut bucodental formarà part dels Plans de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
D’addició d’un nou punt 1 bis a l’article 2

1 bis. Garantir l’esforç de l’Administració en les polítiques de salut pública oral 
i les actuacions de promoció de la salut bucodental.
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Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addicció d’un nou apartat 2 bis a l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
Equiparar en tots els centres assistencials públics les prestacions contemplades 

a la cartera de serveis a la data d’aprovació d’aquesta llei.
[...]

Esmena 35
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un apart nou a l’article 2.9

2.9. Realitzar enquestes que incloguin la salut bucodental amb estudis epidemio-
lògics.

[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 
35 i el text de la proposició, que consisteix en donar a l’article 2 el redactat següent:

«2.0. Establir una política activa de prevenció i promoció de la salut bucodental 
de la població per tal de reduir la càrrega de malaltia dental i integrar la salut buco-
dental en les activitats de promoció de la salut amb mitjans i mecanismes d’educació 
sanitària. La Salut bucodental formarà part dels Plans de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

2. 1. Establir i, si escau, reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica de 
la salut oral i els sistemes d’informació que permetin conèixer els recursos dentals 
públics i privats, així com la seva activitat i exercici, de manera que sigui possible 
planificar, dissenyar, implantar i avaluar polítiques de salut pública oral, així com 
orientar l’exercici de l’autoritat sanitària en aquesta matèria.

2.2 Crear el Programa d’Atenció Dental (PAD - Catalunya).
2.3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 

començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles 
persones amb vulnerabilitat per edat (0 a 14 anys), recursos econòmics insuficients 
o necessitats sanitàries especials.

2.4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental del SISCAT 
per respondre més efectivament a les necessitats de la població i afavorir el seu ac-
cés tant a les prestacions previstes en la present llei, com a les prestacions de salut 
bucodental que estiguin previstes, o es pugui preveure incorporar en la cartera de 
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, per a acabar assolint un sistema que 
garanteixi l’atenció universal pública, equitativa territorialment i gratuïta en les 
prestacions bàsiques de salut bucodental

2.5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis 
públics de Catalunya, a partir de la redefinició d’objectius i/o protocols que determi-
nin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos

2.6. Monitorar les instal·lacions i les activitats públiques i privades relaciona-
des amb la salut bucodental a Catalunya per a garantir la seguretat, qualitat, bo-
nes pràctiques, així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de 
serveis dentals.

2.7. Dotar al Departament de Salut dels òrgans i mecanismes adients per tal de 
coordinar, assessorar, elaborar i gestionar les polítiques en matèria de salut buco-
dental que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 11, 13 i 16.



BOPC 657
24 de juliol de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 19 

TEXT PRESENTAT

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de Catalunya a:
1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de salut buco-

dental i tinguin la residència habitual a Catalunya.
2. Les professions, els i les professionals i qualssevol altres treballadors i treba-

lladores dels serveis de salut bucodental, tant del sector públic com del privat.
3. Les clíniques dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses i indús-

tries l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb la salut buco-
dental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (25)
De supressió

Article 3.1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de 
salut bucodental i tinguin la residència habitual a Catalunya.

Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem (23)
De supressió i addició a l’article 3 punt 1

1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de salut bu-
codental i tinguin la residència habitual a Catalunya siguin titulars del dret a l’as-
sistència sanitària de cobertura pública o usuàries de serveis de salut bucodental.

Esmena 38
GP de Ciutadans (7)
De supressió d’un paràgraf a l’article 3.1

Article 3. Àmbit d’aplicació Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de 
Catalunya a: 1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de 
salut bucodental i tinguin la residència habitual a Catalunya.

Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
De supressió d’un incís de l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de Catalunya a:
1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de salut buco-

dental i tinguin la residència habitual a Catalunya.
[...]

Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 3

1. Les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Salut que tinguin la resi-
dència habitual a Catalunya.
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Apartat 2
Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (26)
De modificació i supressió

Article 3.2. Les professions, els i les professionals i qualssevol altre dels treballa-
dors i treballadores en actiu, que exerceixin en el camp de la salut bucodental, tant 
del sector públic com del privat.

Apartat 3
Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (27)
De supressió i addició

Article 3.3. Les clíniques dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses 
i indústries en el camp de la salut bucodental l’activitat de les quals incideixi direc-
tament o indirectament amb la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial 
de Catalunya.

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem (24)
D’addició a l’article 3 punt 3

3. Les clíniques dentals, laboratoris dentals, entitats asseguradores, establi-
ments, empreses i indústries l’activitat de les quals incideixi directament o indirec-
tament amb la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.

Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 3

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de Catalunya a:
[...]
3. Les clíniques i laboratoris dentals, entitats asseguradores, establiments, em-

preses i indústries l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb 
la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.

[...]

Esmena 45
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició a l’apartat 3, de l’article 3

3. Les clíniques dentals, laboratoris dentals, entitats asseguradores, establi-
ments, empreses i indústries l’activitat de les quals incideixi directament o indirec-
tament amb la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43 i 44 i el text de la proposició, que consisteix en donar a l’article 3 
el redactat següent:

«3.1. Les persones usuàries dels serveis de salut.
3.2. Les professions, els i les professionals i qualssevol altre dels treballadors i 

treballadores en actiu, que exerceixin en el camp de la salut bucodental.
3.3.Clíniques i laboratoris dentals, entitats asseguradores, establiments, empre-

ses i indústries en el camp de la salut bucodental l’activitat de les quals sigui exerci-
da en l’àmbit territorial de Catalunya.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 40 i 45.
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TEXT PRESENTAT

Article 4. Dels principis informadors
Són principis informadors d’aquesta Llei:
1. Considerar la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.
2. Reduir la mortalitat i morbiditat derivada de les malalties orals, especialment 

en la infància.
3. Reduir les desigualtats en salut oral entre la població.
4. Minimitzar l’impacte de les malalties d’origen oral en la salut general i el 

desenvolupament psicosocial, emfatitzant la promoció de la salut oral.
5. Facilitar la planificació dels recursos i activitats necessaris per a la seva con-

secució.
6. Avaluar les actuacions sanitàries desenvolupades en àmbit de la salut oral.
7. Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés, qualitat i 

seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit públic com en el privat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 4
Esmena 46
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (28)
D’addició

Article 4. 4. Minimitzar l’impacte de les malalties d’origen oral en la salut ge-
neral i en el desenvolupament psicosocial, emfatitzant la promoció de la salut oral.

Apartat 5
Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
D’addició d’un incís a l’apartat 5 de l’article 4

Article 4. Dels principis informadors
Són principis informadors d’aquesta Llei:
[...]
5. Facilitar la planificació dels recursos i activitats necessaris per a la seva con-

secució prioritàriament a través dels Centres d’Atenció Primària i Comunitària.
[...]

Apartat 7
Esmena 48
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (29)
De modificació, addició i supressió

Article 4.7. Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés, 
qualitat i seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit públic, així com la qua-
litat i seguretat de l’atenció bucodental en l’àmbit privat.

Esmena 49
GP de Catalunya en Comú Podem (25)
D’addició a l’article 4 punt 7

7. Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés a l’atenció 
bucodental pública i la qualitat i seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit 
públic com en el privat.
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Addició de nous apartats
Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’un nou apartat a l’inici de l’article 4

Article 4. Dels principis informadors
Són principis informadors d’aquesta Llei:
[...]
0. Potenciar la prevenció i promoció de la salut bucodental en la població de Ca-

talunya, incorporant a la previsions del Serveis de Salut, el compromís, implicació i 
coresponsabilitat de la ciutadania.

1. Considerar la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.
[...]

Esmena 51
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (30)
D’addició d’un nou apartat a l’article 4

Article 4. 8. Assumir la prevenció i la promoció com a eixos fonamentals de la 
salut bucodental.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 46, 
47, 48, 49, 50 i 51 i el text de la proposició, que consisteix en donar a l’article 4 el 
redactat següent:

«Article 4. Dels principis informadors d’aquesta Llei:
4.1. Considerar la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.
4.2. Reduir la mortalitat i morbiditat derivada de les malalties orals, especial-

ment en la infància.
4.3. Reduir les desigualtats en salut oral entre la població.
4. 4. Minimitzar l’impacte de les malalties d’origen oral en la salut general i en el 

desenvolupament psicosocial, emfatitzant la promoció de la salut oral.
4.5. Facilitar la planificació dels recursos i activitats necessaris per a la seva 

consecució prioritàriament a través dels Centres d’Atenció Primària i Comunitària.
4.6. Avaluar les actuacions sanitàries desenvolupades en àmbit de la salut oral.
4.7 Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés a l’aten-

ció bucodental pública.
4.7.bis. Garantir la qualitat i seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit 

públic com en el privat.
4. 8. Assumir la prevenció i la promoció com a eixos fonamentals de la salut bu-

codental.»

TEXT PRESENTAT

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la 
població i de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
1. El Govern de Catalunya inclourà sistemàticament les dades relacionades amb 

la salut bucodental com un apartat més de tots els informes oficials relacionats amb 
la salut i els serveis sanitaris públics i privats per ser la salut oral part integrant de 
la salut de les persones. Les dades i indicadors de salut bucodental seran incloses en 
els informes de salut de la població catalana, en les Memòries i en les estadístiques 
relatives als recursos sanitaris materials i humans, tant públics com privats, sobre 
la seva activitat, qualitat, accessibilitat, equitat i eficiència. El Govern de Catalunya 
ha d’incloure en tots els espais necessaris de coordinació i gestió de les polítiques 
sanitàries, especialment de l’Atenció Primària, les persones, els indicadors i dades 
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necessàries per a l’adequada execució, desenvolupament i monitorització dels ser-
veis d’atenció bucodental que crea aquesta llei.

2. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les 
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els 
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels 
mateixos.

3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clí-
niques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori amb, almenys, les da-
des següents:

a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs que 

desenvolupen la seva feina en les mateixes.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per de-

núncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet i oferirà també in-

formació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de ser-
veis bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o 
casos de males praxis.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 52
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (31)

De supressió de l’article 5
Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 

la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya.
1. El Govern de Catalunya inclourà sistemàticament les dades relacionades amb 

la salut bucodental com un apartat més de tots els informes oficials relacionats amb 
la salut i els serveis sanitaris públics i privats per ser la salut oral part integrant de 
la salut de les persones. Les dades i indicadors de salut bucodental seran incloses en 
els informes de salut de la població catalana, en les Memòries i en les estadístiques 
relatives als recursos sanitaris materials i humans, tant públics com privats, sobre 
la seva activitat, qualitat, accessibilitat, equitat i eficiència. El Govern de Catalunya 
ha d’incloure en tots els espais necessaris de coordinació i gestió de les polítiques 
sanitàries, especialment de l’Atenció Primària, les persones, els indicadors i dades 
necessàries per a l’adequada execució, desenvolupament i monitorització dels ser-
veis d’atenció bucodental que crea aquesta llei.

2. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les 
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els 
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels 
mateixos.

3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clí-
niques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori amb, almenys, les da-
des següents:

a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs que 

desenvolupen la seva feina en les mateixes.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per de-

núncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
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Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet i oferirà també in-
formació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de ser-
veis bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o 
casos de males praxis.

Apartat 1
Esmena 53
GP de Catalunya en Comú Podem (27)
D’addició a l’article 5 punt 1

1. El Govern de Catalunya inclourà sistemàticament les dades relacionades amb 
la salut bucodental com un apartat més de tots els informes oficials relacionats 
amb la salut i els serveis sanitaris públics i privats per ser la salut oral part inte-
grant de la salut de les persones.

Per planificar adequadament els serveis, el Govern de Catalunya recollirà in-
formació adequada de salut bucodental en la Enquesta de Salut de Catalunya con-
tinua, i realitzarà i publicarà cada cinc anys una enquesta epidemiològica específi-
ca, segons metodologia de l’Organització Mundial de la Salut, per conèixer l’estat 
de salut bucodental d’infants i adults, les necessitats de tractament de la població i 
l’impacte de la present Llei i altres polítiques públiques amb repercussió en la salut 
oral de la població.

Les dades i indicadors de salut bucodental seran incloses en els informes de salut 
de la població catalana, en les Memòries i en les estadístiques relatives als recursos 
sanitaris materials i humans, tant públics com privats, sobre la seva activitat, quali-
tat, accessibilitat, equitat i eficiència.

El Govern de Catalunya ha d’incloure en tots els espais necessaris de coordina-
ció i gestió de les polítiques sanitàries, especialment de l’Atenció Primària, les per-
sones, els indicadors i dades necessàries per a l’adequada execució, desenvolupa-
ment i monitorització dels serveis d’atenció bucodental que crea aquesta llei.

Apartat 2
Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (28)
De supressió i addició a l’article 5 punt 2

2. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les 
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els 
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels 
mateixos.

2. El Govern de Catalunya, a través de l’acció concertada entre l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, l’Oficina de Salut Bucodental, els serveis assistencials i 
els Departaments participants en el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut 
Pública, es dotarà dels recursos necessaris per promoure les actuacions pertinents 
de promoció de salut bucodental i prevenció de patologia oral, en base a la millor 
evidència científica disponible.

Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
2. El Govern revisarà i redefinirà, amb la col·laboració dels Col·legis Professi-

onals i de les societats científiques adients, els protocols i objectius existents sobre 
les pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els 
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que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels 
mateixos.

[...]

Apartat 3
Esmena 56
GP de Catalunya en Comú Podem (29)
De supressió i addició de l’article 5 punt 3

3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clí-
niques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori amb, almenys, les da-
des següents:

a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs que 

desenvolupen la seva feina en les mateixes.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per de-

núncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet i oferirà també in-

formació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de ser-
veis bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o 
casos de males praxis.

3. Les actuacions podran incloure aspectes com l’educació sanitària, les accions 
preventives en entorns escolars i comunitaris, les regulacions sobre publicitat i dis-
ponibilitat d’aliments cariògens, entre d’altres. Així mateix, la millora de la salut bu-
codental haurà de formar part explícitament dels objectius de les polítiques de pro-
moció de la salut i s’haurà de tenir en compte a l’hora de desplegar altres accions 
de prevenció adreçades a factors de risc comuns de patologia oral i d’altres àmbits.

Esmena 57
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
D’addició d’un incís a l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les 

clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les 
dades següents:

[...]
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet, sempre d’acord 

amb el que s’estableixi en la normativa de protecció de dades, i oferirà també infor-
mació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de serveis 
bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o ca-
sos de males praxis.

[...]

Esmena 58
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clí-

niques i centres de serveis bucodentals, laboratoris dentals així com els professio-
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nals que prestin serveis a les Residències de Gent Gran i autoritzats al territori amb, 
almenys, les dades següents:

[...]

Lletra b
Esmena 59
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’un paràgraf a l’article 5.3.b 

Article 5.3.b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odon-
tòlegs i higienistes dentals i auxiliars inclosos que desenvolupen la seva feina en les 
mateixes.

Esmena 60
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
D’addició d’un incís a la lletra b  de l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les 

clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les 
dades següents:

[...]
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs així com 

dels protèsics i higienistes dentals que desenvolupen la seva feina en les mateixes.
[...]

Esmena 61
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
De modificació i addició de la lletra b, de l’apartat 3, de l’article 5

b) Identificació dels metges estomatòlegs, odontòlegs i higienistes dentals que 
desenvolupen la seva feina en les mateixes.

Lletra c
Esmena 62
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
De modificació de la lletra c, de l’apartat 3, de l’article 5

c) Identificació del seu responsable professional.

Lletra d
Esmena 63
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de la lletra d, de l’apartat 3, de l’article 5

[...] del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, [...].

Lletra e
Esmena 64
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
De modificació de la lletra e, de l’apartat 3, de l’article 5

e) Sancions fermes imposades al centre per denúncies o actuacions d’inspecció 
d’ofici.
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Addició de noves lletres
Esmena 65
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
D’addició d’una nova lletra e bis a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les 

clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les 
dades següents:

[...]
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per de-

núncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
e) bis El numero de Registre Sanitari i el numero de Llicència Sanitària.
[...]

Esmena 66
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
D’addició d’una nova lletra e ter a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les 

clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les 
dades següents:

[...]
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per de-

núncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
e) ter Els números de col·legiació dels professionals odontòlegs i d’altres profes-

sionals.
[...]

Addició de nous apartats
Esmena 67
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició d’un nou apartat a l’inici de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya.

0. El Govern de Catalunya a través del Departament corresponent realitzarà en-
questes epidemiològiques de la salut bucodental de la població catalana amb perio-
dicitat quinquennal, que permeti conèixer l’estat de salut bucodental, les necessitats 
derivades i l’impacte de la present Llei.

[...]

Esmena 68
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
D’addició d’un nou apartat 3.bis a l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de 
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

[...]
3 bis Reglamentàriament el Govern establirà mecanismes d’inspecció i control 

dels centres assistencials, de caràcter privat, d’atenció bucodental, per garantir la 
qualitat de l’atenció i la defensa dels drets de la ciutadania.

El reglament hauria de contemplar, entre altres aspectes:
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a) La regulació de la publicitat.
b) Els mecanismes de lluita contra el frau.
c) Existència d’un Fons de garantia per respondre davant de l’existència d’un 

frau.
[...]

Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem (30)
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 5

4. El Departament competent en matèria d’educació, ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè tots els centres escolars, tant públics com concertats o privats, 
col·laborin en la implantació i seguiment dels programes de promoció de salut bu-
codental i de prevenció i detecció de patologia oral que es proposin des del Depar-
tament de Salut i els seus ens instrumentals.

Títol de l’article
Esmena 70
GP de Catalunya en Comú Podem (26)
De supressió i addició a l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment promoció de la salut bucodental de la po-
blació i de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 52,53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171 i 195 i el text de la proposició, que consisteix en donar un nou 
redactat a l’article 5 i addicionar un nou article 12 bis.

La nova redacció de l’article 5 es la següent:
«Article 5. De la promoció de la salut bucodental de la població
1. El Govern de Catalunya, a través de l’acció concertada entre l’Agència de Sa-

lut Pública de Catalunya, l’Oficina de Salut Bucodental, els serveis assistencials, 
les diputacions i ajuntaments i els Departaments participants en el Pla Interdepar-
tamental i Intersectorial de Salut Pública, es dotarà dels recursos necessaris per 
promoure les actuacions pertinents de promoció de salut bucodental i prevenció de 
patologia oral, en base a la millor evidència científica disponible.

2. Les actuacions podran incloure aspectes com l’educació sanitària, les accions 
preventives en entorns escolars i comunitaris, les regulacions sobre publicitat i dis-
ponibilitat d’aliments cariògens, entre d’altres. Així mateix, la millora de la salut bu-
codental haurà de formar part explícitament dels objectius de les polítiques de pro-
moció de la salut i s’haurà de tenir en compte a l’hora de desplegar altres accions 
de prevenció adreçades a factors de risc comuns de patologia oral i d’altres àmbits.

3. El departament competent en matèria de salut en coordinació amb el departa-
ment competent en matèria d’educació adoptaran les mesures necessàries perquè es 
faci extensiu a tots els centres escolars la implementació i seguiment del PAD Cata-
lunya en matèria de programes d’educació per a la salut bucodental (prevenció de 
càries, desenvolupament dental infantil, recomanacions raspallat).»

La redacció del nou article 12 bis és la següent:
«Article 12 bis. De la vigilància de la pràctica de l’activitat odontològica a Ca-

talunya
1. El Govern revisarà i redefinirà, amb la col·laboració dels Col·legis Professio-

nals i de les societats científiques adients, els protocols i objectius existents sobre les 
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els 
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que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels 
mateixos, comptant amb la col·laboració dels col·legis professionals.

2. El Govern complementarà la base de dades d’accés públic a través d’Internet 
en la qual consten totes les clíniques i centres de serveis bucodentals autoritzats al 
territori amb, almenys, les dades següents:

a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom, qualificació professional i número de col·legiat dels metges estomatòlegs 

i odontòlegs que desenvolupen la seva feina en el centre o clínica.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Nom i dades de la titulació dels higienistes dentals i auxiliars que hi treballen.
e) Horari d’obertura.
f) El numero de Registre Sanitari i el numero de Llicència Sanitària.
g) Sancions fermes imposades al centre per denúncies o actuacions d’inspecció 

d’ofici.
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet, sempre d’acord 

amb el que s’estableixi en la normativa de protecció de dades, i oferirà també infor-
mació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de serveis 
bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o casos 
de males praxis.

3. Reglamentàriament el Govern establirà mecanismes d’inspecció i control dels 
centres assistencials, de caràcter privat, d’atenció bucodental, per garantir la qua-
litat i la seguretat de l’atenció als drets garantits en l’àmbit de la salut per la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya.

El reglament hauria de contemplar, entre altres aspectes:
a) La regulació de la publicitat.
b) Els mecanismes de lluita contra el frau.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 61, 62, 63, 64 i 68.

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya

ESMENES PRESENTADES

Esmena 71
GP de Catalunya en Comú Podem (31)
De supressió al títol del Capítol II

Capítol II. Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya

Esmena 72
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (32)
De supressió

Capítol II. Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 71 i 72.
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Addició de nous articles

ESMENES PRESENTADES

Esmena 73
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (33)
D’addició d’un nou article

Article 5 bis. Objecte
Es crea el Programa d’Atenció Dental de Catalunya que integra totes les actua-

cions que en matèria de salut bucodental proveeix el Departament de Salut, fent 
efectiu l’accés a la salut bucodental a través de mesures de prevenció, promoció, de-
tecció i atenció en els àmbits que preveu aquesta Llei, d’acord amb el que es deter-
mini reglamentàriament, en base a allò que estipuli la normativa bàsica en matèria 
de cartera de serveis i en base a les evidències científiques disponibles.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

L’esmena 73 ha estat transaccionada a l’article 6.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental 

bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a 
Catalunya, de 7 a 16 anys.

2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de 
fer de manera incremental, per cohorts d’edat, iniciant-se amb els infants que en 
l’any de l’inici de la implantació del PADI compleixen 7, 8 o 9 anys. L’última cohort 
tindrà lloc el 31 de desembre de l’any en què els infants més grans d’aquesta cohort 
inicial compleixin 16 anys.

3. Tots els nens, nenes i joves compresos en els apartats anteriors tindran un 
equip de salut bucodental de referència, dins dels serveis d’Atenció Primària, com a 
responsables del manteniment d’un estat òptim de la seva salut bucodental.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 74
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (34)
De modificació

Article 6. Població destinatària
Constitueix la població destinatària del Programa d’Atenció Dental de Catalunya:
1. Tota la població infantil fins als 14 anys d’edat.
2. Persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social d’acord 

amb el que s’estableixi reglamentàriament.
3. Persones amb condicions sanitàries que suposin un risc per la seva situació 

vital d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
4. La resta de la població a la qual progressivament s’estengui d’acord amb el 

que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei.

Apartat 1
Esmena 75
GP de Catalunya en Comú Podem (33)
De supressió i addició a l’article 6 punt 1

1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental 
bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a 
Catalunya, de 7 a 16 anys.
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1. Es crea el Programa d’Atenció Dental de Catalunya que integra totes les ac-
tuacions que en matèria de salut bucodental proveeix el Departament de Salut, fent 
efectiu l’accés a la salut bucodental a través de mesures de prevenció, promoció, de-
tecció i atenció en els àmbits que preveu aquesta Llei.

Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental 

bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a 
Catalunya, de 0 a 16 anys.

[...]

Esmena 77
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental 

bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a 
Catalunya, de 0 a 16 anys.

Es garantirà la continuïtat dels tractaments iniciats si es considera necessari per 
part dels i les professionals i sempre sota el seu criteri.

[...]

Apartat 2
Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem (34)
De supressió i addició de l’article 6 punt 2

2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de 
fer de manera incremental, per cohorts d’edat, iniciant-se amb els infants que en 
l’any de l’inici de la implantació del PADI compleixen 7, 8 o 9 anys. L’última cohort 
tindrà lloc el 31 de desembre de l’any en què els infants més grans d’aquesta cohort 
inicial compleixin 16 anys.

2. Constitueix la població destinatària del Programa d’Atenció Dental de Cata-
lunya:

Esmena 79
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
De modificació i supressió de l’apartat 2, de l’article 6

2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de 
fer de manera incremental, per cohorts d’edat, iniciant-se amb els infants que en 
l’any de l’inici de la implantació del PADI compleixen 7 o 8 o 9 anys. L’última co-
hort tindrà lloc el 31 de desembre de l’any en què els infants més grans d’aquesta 
cohort inicial compleixin 16 anys.

Esmena 80
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
De modificació a l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
[...]
2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de 

fer de manera progressiva i s’establirà a través de la cartera de serveis.
[...]
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Addició de noves lletres a l’apartat 2
Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem (35)
D’addició d’un nou punt a l’article 6 punt 2

2.1. Tota la població infantil fins als 14 anys d’edat

Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem (36)
D’addició d’un nou punt a l’article 6 punt 2

2.2. Persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament. Inicialment es consideraran com 
a tals:

Esmena 83
GP de Catalunya en Comú Podem (42)
D’addició d’un nou 3 punt a l’article 6 punt 2

2.3. Persones amb condicions sanitàries que suposin un risc per la seva situació 
vital d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

Esmena 84
GP de Catalunya en Comú Podem (37)
D’addició de nou epígraf 2.2.a  a l’article 6

2.2.a) Les persones titulars o beneficiàries de la renda garantida de ciutadania 
pel departament competent.

Esmena 85
GP de Catalunya en Comú Podem (38)
D’addició de nou epígraf 2.2.b  a l’article 6

2.2.b) Els infants i adolescents tutelats per l’òrgan competent en matèria d’aten-
ció a la infància i l’adolescència.

Esmena 86
GP de Catalunya en Comú Podem (39)
D’addició de nou epígraf 2.2.c  a l’article 6

c) Els menors en centres educatius o terapèutics dependents del departament 
competent en matèria d’execució penal i justícia juvenil.

Esmena 87
GP de Catalunya en Comú Podem (40)
D’addició de nou epígraf 2.2.d  a l’article 6

d) Les persones per les quals la renda anual bruta de la unitat familiar sigui igual 
o inferior a 1,3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Esmena 88
GP de Catalunya en Comú Podem (41)
D’addició de nou epígraf 2.2.e  a l’article 6

e) Les persones que comptin amb un informe específic dels i les treballadors so-
cials que acrediti la seva situació de vulnerabilitat social.
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Apartat 3
Esmena 89
GP de Catalunya en Comú Podem (44)
De supressió de l’article 6 punt 3

3. Tots els nens, nenes i joves compresos en els apartats anteriors tindran un 
equip de salut bucodental de referència, dins dels serveis d’Atenció Primària, com a 
responsables del manteniment d’un estat òptim de la seva salut bucodental.

Esmena 90
GP de Catalunya en Comú Podem (45)
D’addició d’un nou punt 3 a l’article 6

3. L’extensió del PAD a tota la població identificada als punts 2.1, 2.2 i 2.3 s’ha 
de fer de manera incremental, en el termini màxim de cinc anys des de l’entrada en 
vigor de la Llei.

La implantació progressiva posterior d’atenció a tota la resta de la població ca-
talana haurà d’incloure com a mínim el manteniment de la cobertura definida en 
l’Article 8 a les cohorts d’edat que finalitzin el PAD, i amb l’objectiu final d’una aten-
ció de salut bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.

Addició de nous apartats
Esmena 91
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
D’addició d’un nou apartat a l’inici de l’article 6

0. El Servei Català de la Salut promourà, en col·laboració amb l’Agència de Sa-
lut Pública, el Departament d’Educació i les Societats Científiques, els programes 
de prevenció i promoció de la salut bucodental.

Es facilitarà a les Diputacions i Ajuntaments mecanismes de difusió i promoció 
de la prevenció en Salut bucodental a Catalunya.

[...]

Esmena 92
GP de Catalunya en Comú Podem (43)
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 6 punt 2

2.4. La resta de la població a la qual progressivament s’estengui d’acord amb el 
que preveu aquesta llei.

Títol de l’article
Esmena 93
GP de Catalunya en Comú Podem (32)
De supressió al títol de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya Objecte i població 
destinatària

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 i 125 i el text de la 
proposició, que consisteix en donar nova redacció a l’article 6.

«Capítol II. Programa d’Atenció Dental de Catalunya
Article 6. Objecte i població destinatària
1. Es crea el Programa d’Atenció Dental de Catalunya que integra totes les ac-

tuacions que en matèria de salut bucodental proveeix el Departament de Salut, fent 
efectiu l’accés a la salut bucodental a través de mesures de prevenció, promoció, de-
tecció i atenció en els àmbits que preveu aquesta Llei.
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2. Constitueix la població destinatària del Programa d’Atenció Dental de Cata-
lunya:

2.1. Tota la població infantil fins als 14 anys d’edat.
2.2. Persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social 

d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
Inicialment es consideraran com a tals:
a) Les persones titulars o beneficiàries de la renda garantida de ciutadania pel 

departament competent.
b) Els infants i adolescents tutelats per l’òrgan competent en matèria d’atenció a 

la infància i l’adolescència.
c) Els infants i adolescents en centres educatius o terapèutics dependents del de-

partament competent en matèria d’execució penal i justícia juvenil.
d) Les persones per les quals la renda anual bruta de la unitat familiar sigui igual 

o inferior a 1,3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). e) 
Les persones que comptin amb un informe específic dels i les treballadors socials 
que acrediti la seva situació de vulnerabilitat social.

2.3. Persones amb condicions sanitàries que suposin un risc per la seva situació 
vital d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

2.4. La resta de la població a la qual progressivament s’estengui d’acord amb el 
que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei.

3. L’extensió del PAD a tota la població identificada als punts 2.1, 2.2 i 2.3 s’ha 
de fer de manera progressiva, en el termini màxim de cinc anys des de l’entrada en 
vigor de la Llei.

En el cas dels infants i adolescent amb diversitat funcional física o psíquica que 
tingui incidència en la seva patologia oral o en el seu tractament s’han d’aprovar 
disposicions especials per part dels òrgans competents en funció de l’especificitat de 
cada cas i amb professionals i infraestructures específiques adients per al seu trac-
tament.

La implantació progressiva posterior d’atenció a tota la resta de la població ca-
talana haurà d’incloure com a mínim el manteniment de la cobertura definida en 
l’Article 7 a tota la població que ja ha passat pel PAD, i amb l’objectiu final d’una 
atenció de salut bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de 
salut.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 79.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el 

punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina Dental 
Comunitària.

b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades 
ho necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent, 
mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que 
s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.

c) Tractaments especials a causa de malformacions, traumatismes del grup in-
cís-caní i de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en la dentició 
permanent.

d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb disca-
pacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió, 
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran 
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atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació d’acord amb les disposi-
cions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.

2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 
PADI consistiran en:

a) Un reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració 
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la 
dentició permanent, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent 
totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà 
una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares o tutors.

b) Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades 
de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població infantil i als seus pares, ma-
res o tutors.

c) Segellat de fissures o fosses en les peces permanents.
d) Obturació en peces dentàries permanents. En cas de detecció de càries s’ava-

luarà el seu estadi i velocitat de progressió i si la lesió es considera irreversible es 
procedirà a la seva obturació.

e) Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-
sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder ser repara-
des es realitzarà la seva exodòncia.

f) Exodòncia en peces dentàries temporals.
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en den-

tició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la 

correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
3. Queden exclosos de la cobertura del PADI els tractaments especials següents:
a) Els tractaments d’ortodòncia.
b) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
c) Exodòncies de peces sanes.
d) Els implants dentaris, excepte per a pacients amb processos oncològics que 

afecten la cavitat oral i pacients amb malformacions congènites que cursen amb 
anodòncia.

e) Realització de proves complementàries per a fins diferents de les prestacions 
previstes en aquesta norma.

ESMENES PRESENTADES

Títol de l’article
Esmena 94
GP de Catalunya en Comú Podem (46)
De supressió a l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya

Apartat 1
Esmena 95
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (35)
De modificació i supressió

Article 7. Funcions del PAD
Les funcions del Programa d’Atenció Dental de Catalunya han de ser:
1. La promoció de la salut bucodental i la prevenció, mitjançant actuacions en 

àmbit de salut bucodental:
a) Educació per a la salut en matèria d’alimentació i salut bucodental, acompa-

nyada de l’ensinistrament en higiene bucodental.
b) Activitats preventives i de promoció de la salut, amb cribratges dels problemes 

de salut bucodentals i/o malalties per la importància i repercussió que tenen entitats 
nosològiques sobre la salut pública.
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c) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la 
correcta evolució clínica de la salut dental.

d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb disca-
pacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió, 
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran 
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació. d’acord amb les disposi-
cions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.

Esmena 96
GP de Catalunya en Comú Podem (47)
De supressió i addició a l’article 7 punt 1

1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en inclourà allò que estipuli la 
normativa bàsica en matèria de cartera de serveis (RD 1030/2006 o normativa que 
el pugui substituir), així com els tractaments que es determinin reglamentàriament 
o per instruccions del Servei Català de la Salut, sempre tenint en compte les evidèn-
cies científiques disponibles, com a mínim en els àmbits següents:

Lletra a
Esmena 97
GP de Catalunya en Comú Podem (48)
De supressió i modificació a l’article 7 punt 1 epígraf a 

a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el 
punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina Dental 
Comunitària. Revisions periòdiques pertinents pel diagnòstic, prevenció i promoció 
de la salut oral.

Esmena 98
GP de Ciutadans (9)
De supressió d’un incís a l’article 7.1a 

Article 7.1 a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’espe-
cifica en el punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina 
Dental Comunitària.

Esmena 99
SP del Partit Popular de Catalunya (11)
De supressió a la lletra a, de l’apartat 1, de l’article 7

a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el 
punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina Dental 
Comunitària.

Esmena 100
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
De modificació de la lletra a  de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
a) Una revisió anual obligatòria, o amb més freqüència si així es determina per 

part dels i les professionals, el contingut mínim de la qual s’especifica en el punt 
2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat pels serveis corresponents.

[...]
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Lletra b
Esmena 101
GP de Catalunya en Comú Podem (49)
De supressió i modificació a l’article 7 punt 1 epígraf b 

b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades 
ho necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent, 
mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que 
s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.

b) Higienes dentals i profilaxis periodontals

Esmena 102
SP del Partit Popular de Catalunya (12)
De supressió a la lletra b, de l’apartat 1, de l’article 7

b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades 
ho necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent, 
mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que 
s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.

Esmena 103
GP Socialistes i Units per Avançar (27)
D’addició d’un incís a la lletra b  de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
[...]
b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades ho 

necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent o tem-
poral, mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèu-
tics que s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.

[...]

Lletra c
Esmena 104
GP de Catalunya en Comú Podem (51)
De modificació de l’epígraf c  de l’article 7 punt 1

c) Tractaments especials a causa de malformacions, traumatismes del grup in-
cís-caní de dents incisives i canines i de patologies en la dentició temporal amb re-
percussió severa en la dentició permanent.

Esmena 105
GP Socialistes i Units per Avançar (28)
D’addició d’un incís a la lletra c  de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
[...]
c) Tractaments especials a causa de malformacions, traumatismes del grup in-

cís-caní i de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en a dentició 
permanent o temporal.

[...]
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Lletra d
Esmena 106
GP de Catalunya en Comú Podem (52)
De supressió i modificació de l’article 7 punt 1 epígraf d 

d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb disca-
pacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió, 
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran 
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació d’acord amb les disposi-
cions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.

d) Tractaments protètics restauradors de la funció oral.

Esmena 107
GP Socialistes i Units per Avançar (29)
De supressió a la lletra d  de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
[...]
d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb disca-

pacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió, 
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran 
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació d’acord amb les disposi-
cions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.

[...]

Addició de noves lletres
Esmena 108
GP de Catalunya en Comú Podem (50)
Addició d’un nou epígraf b.bis  a l’article 7 punt 1

b.bis) Tractaments conservadors i pulpars de la dentició afectada per càries o 
malaltia periodontal.

Apartat 2
Esmena 109
GP de Catalunya en Comú Podem (53)
De supressió de l’article 7.2

2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 
PADI consistiran en:

a) Un reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració 
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la 
dentició permanent, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent 
totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà 
una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares o tutors.

b) Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades 
de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població infantil i als seus pares, ma-
res o tutors.

c) Segellat de fissures o fosses en les peces permanents.
d) Obturació en peces dentàries permanents. En cas de detecció de càries s’ava-

luarà el seu estadi i velocitat de progressió i si la lesió es considera irreversible es 
procedirà a la seva obturació.

e) Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-
sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder ser repara-
des es realitzarà la seva exodòncia.

f) Exodòncia en peces dentàries temporals.
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g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en den-
tició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.

h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la 
correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.

Esmena 110
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (36)
De modificació i supressió

Article 7. 2. L’atenció a la salut bucodental:
a) Revisions periòdiques.
b) Assistència i tractament de processos aguts odontològics entenent per tals els 

processos infecciosos i/o inflamatoris que afecten a l’àrea bucodental, traumatismes 
oseodentaris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’ar-
ticulació temporo-mandibular. Inclou consell bucodental, tractament farmacològic 
de la patologia bucal que ho requereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirur-
gia menor de la cavitat oral, revisió oral per la detecció precoç de lesions premalig-
nes i, en el seu cas, biòpsia de lesions mucoses.

c) Procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que s’estimin convenients, 
en el marc de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en la den-
tició permanent.

d) Obturació en peces dentàries permanents. En cas de detecció de càries s’ava-
luarà el seu estadi i velocitat de progressió i si la lesió es considera irreversible es 
procedirà a la seva obturació.

e) Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-
sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder ser repara-
des es realitzarà la seva exodòncia.

f) Exodòncia en peces dentàries temporals.
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en den-

tició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la 

correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.

Lletra a
Esmena 111
SP del Partit Popular de Catalunya (13)
De modificació i supressió a la lletra a, de l’apartat 2, de l’article 7

a) Un Reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració 
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la 
dentició permanent, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent 
totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà 
una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares o tutors.

Esmena 112
GP Socialistes i Units per Avançar (30)
D’addició de la lletra a  de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 

PADI consistiran en:
a) Un reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració 

dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la 
dentició permanent o temporal, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es preci-
sés, incloent totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raona-
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ble es realitzarà una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares 
o tutors.

[...]

Lletra b
Esmena 113
GP de Ciutadans (10)
De supressió i addició d’un incís a l’article 7.2b

7.2b) Instruccions sanitàries Educació i promoció en matèria de dieta i salut bu-
codental, acompanyades de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població 
infantil i als seus pares, mares o tutors.

Esmena 114
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 7.2b final

7.2b) Educació i promoció en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades 
de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població infantil i als seus pares, ma-
res o tutors, afegint-la a la realitzada a l’Atenció Primària.

Esmena 115
GP Socialistes i Units per Avançar (31)
De modificació de la lletra b  de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 

PADI consistiran en:
[...]
b) Des dels àmbits pediàtrics i de salut bucodental dels Centres d’Atenció Primà-

ria s’elaboraran les Instruccions en educació i promoció de la salut en matèria de 
dieta i salut bucodental, acompanyades de l’ensinistrament en higiene bucodental, a 
la població infantil i als seus pares, mares o tutors.

[...]

Lletra c
Esmena 116
GP Socialistes i Units per Avançar (32)
D’addició d’un incís a la lletra c  de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 

PADI consistiran en:
[...]
c) Segellat de fissures o fosses i lesions interproximals de càries en les peces 

permanents.
[...]

Lletra f
Esmena 117
GP Socialistes i Units per Avançar (33)
D’addició d’un incís a la lletra f  de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 

PADI consistiran en:
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[...]
f) Exodòncia en peces dentàries temporals i permanents que no estiguin sanes.
[...]

Lletra g
Esmena 118
GP Socialistes i Units per Avançar (34)
D’addició d’un incís a la lletra g  de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 

PADI consistiran en:
[...]
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en de-

tenció temporal o permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
[...]

Lletra h
Esmena 119
GP de Ciutadans (12)
De modificació i addició a l’article 7.2h

7.2h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu pels profes-
sionals per assegurar la correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.

Esmena 120
GP Socialistes i Units per Avançar (35)
De modificació a la lletra h  de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 

PADI consistiran en:
[...]
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat per professionals de la salut per 

assegurar la correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
[...]

Apartat 3
Esmena 121
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (37)
De supressió

Article 7. 3. Queden exclosos de la cobertura del PADI els tractaments especials 
següents:

a) Els tractaments d’ortodòncia.
b) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
c) Exodòncies de peces sanes.
d) Els implants dentaris, excepte per a pacients amb processos oncològics que 

afecten la cavitat oral i pacients amb malformacions congènites que cursen amb 
anodòncia.

e) Realització de proves complementàries per a fins diferents de les prestacions 
previstes en aquesta norma.
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Esmena 122
GP de Catalunya en Comú Podem (54)
De supressió de l’article 7.3

3. Queden exclosos de la cobertura del PADI els tractaments especials següents:
a) Els tractaments d’ortodòncia.
b) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
c) Exodòncies de peces sanes.
d) Els implants dentaris, excepte per a pacients amb processos oncològics que 

afecten la cavitat oral i pacients amb malformacions congènites que cursen amb 
anodòncia.

e) Realització de proves complementàries per a fins diferents de les prestacions 
previstes en aquesta norma.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 94, 
95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120 i 122 i el text de la proposició, que consisteix en donar nova 
redacció a l’article 7:

«Article 7. Serveis inclosos en el PAD Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PAD inclourà allò que estipuli la normativa 

bàsica en matèria de cartera de serveis (RD 1030/2006 o normativa que el pugui 
substituir), així com els tractaments que es determinin reglamentàriament o per ins-
truccions del Servei Català de la Salut, sempre tenint en compte les evidències cien-
tífiques disponibles, com a mínim en els àmbits següents:

a) Revisions periòdiques pertinents pel diagnòstic, prevenció i promoció de la sa-
lut oral i seguiments dels casos en què sigui aconsellat pels professionals de la salut, 
per assegurar la correcta evolució clínica de la salut dental.

b) Assistència i tractament de processos aguts odontològics entenent per tals els 
processos infecciosos i/o inflamatoris que afecten a l’àrea bucodental, traumatismes 
oseodentaris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’ar-
ticulació temporo-mandibular.

b)bis Higienes dentals, tartrectomies i profilaxis periodontals
b)ter Tractaments conservadors i pulpars de la dentició afectada per càries o 

malaltia periodontal
c) Procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que s’estimin convenients, 

en el marc de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en la den-
tició permanent.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 121 i 
222, i el text de la proposició, que consisteix en afegir una nova disposició addicio-
nal amb el text següent:

«Nova disposició addicional. Tractaments protètics restauradors de la funció 
oral.

El Govern, a proposta del departament competent en matèria de salut, en el mo-
ment que sigui possible financerament, ha d’incloure en els pressupostos de l’exer-
cici corresponent la dotació necessària per a ampliar la cartera de serveis per a in-
cloure-hi els tractaments protètics restauradors de la funció oral.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 99, 102 i 111.
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TEXT PRESENTAT

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-
Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi en 

la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposi-
cions especials que estableixi l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la 
Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 123
GP de Catalunya en Comú Podem (55)
De supressió de l’article 8

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi en 

la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposi-
cions especials que estableixi l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la 
Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.

Esmena 124
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (38)
De supressió

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi en 

la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposi-
cions especials que estableixi l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la 
Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.

Esmena 125
GP Socialistes i Units per Avançar (36)
De modificació de l’article 8

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi 

en la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les dispo-
sicions especials que estableixi els òrgans corresponents en funció de l’especificitat 
de cada situació i amb professionals i infraestructures específiques i adients pel seu 
tractament.

Addició de nous capítols
Esmena 126
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (39)
D’addició d’un nou capítol que inclourà els articles 9, 10, 11 i 12

Capítol II bis. Provisió i coordinació

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 123, 124 i 126.
L’esmena 125 ha estat transaccionada a l’article 6.
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TEXT PRESENTAT

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-
Catalunya.
1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran els 

serveis de Salut Bucodental de l’Atenció Primària de l’ICS i de la resta de Centres 
d’Atenció Primària finançats pel Servei Català de Salut.

2. Les exigències de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’estàndards, 
així com d’accessibilitat, seran idèntiques a tot el PADI a tot Catalunya. Es garanteix 
la igualtat en l’assistència sanitària bucodental amb independència de la procedència 
dels pacients i del seu lloc de residència al territori, garantint allò que disposa la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.

3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors 
per raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o 
circumstància.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 127
GP de Catalunya en Comú Podem (58)
D’addició i supressió a l’article 9.1

1. [...] La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran 
els serveis de Salut Bucodental de l’Atenció Primària de l’ICS i de la resta de Cen-
tres d’Atenció Primària finançats pel Servei Català de Salut del SISCAT, tret que 
l’equip de salut bucodental identifiqui la necessitat d’atenció en un altre nivell assis-
tencial per una persona i tractament determinat.

Esmena 128
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (40)
De modificació i supressió

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran els 

equips de l’Atenció Primària de l’ICS i l’atenció hospitalària del sistema sanitari in-
tegral d’utilització pública de Catalunya.

Esmena 129
SP del Partit Popular de Catalunya (14)
De supressió a l’apartat 1, de l’article 9

1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran els 
serveis de Salut Bucodental de l’Atenció Primària de l’ICS i de la resta de Centres 
d’Atenció Primària finançats pel Servei Català de Salut.

Esmena 130
GP Socialistes i Units per Avançar (37)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI tindrà un abordat-

ge Familiar i Comunitari i la realitzaran els serveis de Salut Bucodental de l’Atenció 
Primària integrats en les EAP’s de l’Institut Català de la Salut i de la Xarxa SISCAT.

Els equips de Salut Bucodental estaran integrats com a mínim per Odontòleg, 
Auxiliar i Higienista i formaran part dels Equips d’Atenció Primària i Comunitària.
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Esmena 131
GP de Catalunya en Comú Podem (57)
D’addició a l’article 9.1

1. Totes les persones beneficiàries del PAD, segons indicat en l’Article 6, tindran 
un equip de salut bucodental de referència, dins dels Equips d’Atenció Primària, 
com a responsables del manteniment d’un estat òptim de la seva salut bucoden-
tal. Cada servei dels indicats en l’Article 7 serà prestat per les figures professionals 
competents per la funció, incloent personal d’infermeria pediàtrica i pediatria, in-
fermeria i medicina familiar i comunitària, higienista, odontòleg o estomatòleg. La 
provisió dels serveis d’atenció dental [...]

Apartat 2
Esmena 132
GP de Catalunya en Comú Podem (59)
De modificació i supressió a l’article 9.2

2. Les exigències de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’estàndards, 
així com d’accessibilitat, seran idèntiques a tot el PADI a tot Catalunya. Es garan-
teix la igualtat l’equitat en l’assistència sanitària bucodental amb independència de 
la procedència dels pacients de les persones i del seu lloc de residència al territori, 
garantint allò que disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.

Esmena 133
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (41)
De modificació

Article 9. 2. Els requisits de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’es-
tàndards, així com d’accessibilitat, seran establerts pel departament competent en 
matèria de salut, garantint l’equitat en l’assistència sanitària bucodental, amb inde-
pendència de la procedència de les persones i del seu lloc de residència al territori, 
així com de la universalització de l’assistència sanitària, d’acord amb Llei 9/2017, 
de 27 de juny.

Esmena 134
GP de Catalunya en Comú Podem (60)
D’addició de nou apartat al final de l’article 9.2

[...] garantint allò que disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors per 

raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o cir-
cumstància.

Esmena 135
GP Socialistes i Units per Avançar (38)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
[...]
2. Les exigències de seguretat, qualitat, equitat, bon servei i compliment d’estàn-

dards, així com d’accessibilitat, seran idèntiques a tot el PADI a tot Catalunya. Es 
garanteix la igualtat en l’assistència sanitària bucodental amb independència de la 
procedència dels pacients i del seu lloc de residència al territori, garantint allò que 
disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.

[...]
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Apartat 3
Esmena 136
SP del Partit Popular de Catalunya (15)
De supressió de l’apartat 3, de l’article 9

[...] Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors 

per raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o 
circumstància.

Esmena 137
GP de Catalunya en Comú Podem (61)
De modificació i supressió de l’article 9.3

3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors 
per raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o 
circumstància.

3. Els nens, nenes i joves que tinguin una diversitat funcional física o psíquica 
que incideix en la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord 
amb les disposicions especials que estableixi l’Oficina de Salut Bucodental del Ser-
vei Català de la Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.

Esmena 138
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (42)
De supressió i addició

Article 9. 3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als 
menors per raó de gènere, o de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualse-
vol altra condició o circumstància.

Esmena 139
GP Socialistes i Units per Avançar (39)
D’addició d’un incís al final de l’apartat 3 de l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
[...]
3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors per 

raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o cir-
cumstància tenint especial cura pel que fa als menors no acompanyats.

[...]

Títol de l’article
Esmena 140
GP de Catalunya en Comú Podem (56)
De supressió a l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 140.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 127, 

128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139 i el text de la proposició, que consis-
teix en donar nova redacció a l’article 9.

«Capítol II bis. Provisió i coordinació
Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
1. Totes les persones beneficiàries del PAD tindran un equip de salut bucodental 

de referència, dins dels Equips d’Atenció Primària, com a responsables del mante-
niment d’un estat òptim de la seva salut bucodental.
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Cada servei dels indicats en l’Article 7 serà prestat per les figures professionals 
competents per la funció, personal infermeria, pediatria i medicina familiar i comu-
nitària, higienista, odontòleg o estomatòleg.

La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PAD la realitzaran prio-
ritàriament els equips d’Atenció Primària del SISCAT, tret que l’equip identifiqui la 
necessitat d’atenció en un altre nivell assistencial per a una persona i tractament 
determinat.

2. Els requisits de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’estàndards, així 
com d’accessibilitat, seran establerts pel departament competent en matèria de sa-
lut, garantint l’equitat en l’assistència sanitària bucodental, amb independència de 
la procedència de les persones i del seu lloc de residència al territori.

3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada per raó de 
gènere, cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o circums-
tància.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 129 i 136.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per 
al PADI-Catalunya
1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i 

juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els 
recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut puguin 
proveir els serveis d’Atenció Primària de tot el territori dels i les professionals esto-
matòlegs o odontòlegs i dels i les professionals de suport precisos.

2. Anualment el Servei Català de la Salut realitzarà una estimació del nombre de 
professionals necessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment a 
la seva implantació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà una convocatò-
ria pública per a cobrir les places necessàries de nous professionals estomatòlegs o 
odontòlegs, i de la resta de professionals de suport necessaris.

ESMENES PRESENTADES

Títol de l’article
Esmena 141
GP de Catalunya en Comú Podem (62)
De supressió

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al 
PADI-Catalunya

Apartat 1
Esmena 142
GP de Catalunya en Comú Podem (63)
De modificació i supressió de l’article 10.1

1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i 
juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els 
recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut puguin 
proveir els serveis d’Atenció Primària del SISCAT de tot el territori puguin pro-
veir-se dels i les professionals estomatòlegs o odontòlegs i dels i les professionals de 
suport precisos.
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Esmena 143
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (43)
De modificació i supressió

Article 10. Planificació professional
1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població d’acord 

amb el que estableix aquesta Llei, el Govern ha de garantir la planificació i la con-
seqüent provisió al sistema sanitari, i especialment a l’àmbit de l’atenció primària, 
del nombre i perfil adequat de professionals de la salut amb competències acredita-
des en l’àmbit de la promoció i de l’atenció a la salut bucodental, així com dels i les 
professionals de suport precisos.

Esmena 144
GP Socialistes i Units per Avançar (40)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 10

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al PA-
DI-Catalunya

1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i 
juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els 
recursos per a que el Servei Català de la Salut puguin proveir els serveis d’Atenció 
Primària de tot el territori dels i les professionals protèsics, higienistes i auxiliars o 
odontòlegs i dels i les professionals de suport precisos.

Esmena 145
GP de Ciutadans (13)
D’addició a l’article 10.1

10.1) Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al 
PADI-Catalunya 1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la pobla-
ció infantil i juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern 
garantirà els recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la 
Salut puguin proveir els serveis d’Atenció Primària de tot el territori dels i les pro-
fessionals estomatòlegs o odontòlegs, i higienistes dentals i dels i les professionals 
de suport precisos.

Esmena 146
SP del Partit Popular de Catalunya (16)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 10

1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i 
juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els 
recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut puguin 
proveir els serveis d’Atenció Primària de tot el territori dels i les professionals esto-
matòlegs o odontòlegs, higienistes dentals i dels i les professionals de suport preci-
sos, així com dels mitjans necessaris.

Apartat 2
Esmena 147
SP del Partit Popular de Catalunya (17)
De supressió de l’apartat 2, de l’article 10

[...] professionals de suport precisos.
2. Anualment el Servei Català de la Salut realitzarà una estimació del nombre de 

professionals necessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment a 
la seva implantació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà una convocatò-
ria pública per a cobrir les places necessàries de nous professionals estomatòlegs o 
odontòlegs, i de la resta de professionals de suport necessaris.
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Esmena 148
GP de Catalunya en Comú Podem (64)
De modificació i supressió de l’article 10.2

2. Anualment el Servei Català de la Salut El Govern realitzarà una estimació es-
timacions periòdiques del nombre de professionals necessaris per a la cobertura del 
programa i per a donar compliment a la seva implantació progressiva i, en funció 
dels resultats, realitzarà una convocatòria pública les convocatòries públiques per a 
cobrir les places necessàries de nous professionals estomatòlegs o odontòlegs, i de 
la resta de professionals de suport necessaris.

Esmena 149
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (44)
De modificació

2. Es realitzarà una estimació del nombre de professionals necessaris per donar 
cobertura al programa i per a donar compliment a la seva implantació progressiva 
i es traslladarà a les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT) la necessitat d’aprovar una convocatòria pública per 
a cobrir les places necessàries de nous professionals amb competències acreditades 
en l’àmbit de la promoció i de l’atenció a la salut bucodental i de la resta de profes-
sionals de suport necessaris.

Esmena 150
GP Socialistes i Units per Avançar (41)
De modificació a l’apartat 2 de l’article 10

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al 
PADI-Catalunya

[...]
2. Anualment el Servei Català de la Salut realitzarà una estimació del nombre de 

professionals necessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment 
a la seva implantació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà una convoca-
tòria pública per a cobrir les places necessàries de nous professionals protèsics, hi-
gienistes i auxiliars o odontòlegs, i de la resta de professionals de suport necessaris.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 141, 
142, 143, 144, 145, 148, 149, 150 i el text de la proposició, que consisteix en donar 
nova redacció a l’article 10.

«Article 10. Planificació professional
1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura de la població d’acord amb el que 

estableix aquesta Llei, el Govern ha de garantir la planificació i la conseqüent pro-
visió al sistema sanitari, i especialment a l’àmbit de l’atenció primària, del nombre i 
perfil adequat de professionals de la salut amb competències acreditades en l’àmbit 
de la promoció i de l’atenció a la salut bucodental, així com dels i les professionals 
de suport precisos i dels mitjans necessaris.

2. El Govern realitzarà estimacions periòdiques del nombre de professionals ne-
cessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment a la seva implan-
tació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà les convocatòries públiques 
per a cobrir les places necessàries de nous professionals.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 146 i 147.

Fascicle segon
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TEXT PRESENTAT

Article 11. Col·laboració de la Conselleria d’Educació als objectius del 
PADI-Catalunya
La Conselleria d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut i el Servei 

Català de la Salut, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè tots els centres esco-
lars, tant públics com concertats o privats, col·laborin en la implantació i seguiment 
del PADI així com en la translació de programes d’educació d’higiene bucodental 
i de prevenció de malalties que els PADI coordinin per a traslladar a les aules.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 151
GP de Catalunya en Comú Podem (65)
De supressió de l’article 11

Article 11. Col·laboració de la Conselleria d’Educació als objectius del PADI-Ca-
talunya

La Conselleria d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut i el Servei 
Català de la Salut, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè tots els centres esco-
lars, tant públics com concertats o privats, col·laborin en la implantació i seguiment 
del PADI així com en la translació de programes d’educació d’higiene bucodental i 
de prevenció de malalties que els PADI coordinin per a traslladar a les aules.

Esmena 152
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (45)
De modificació i addició

Article 11. Col·laboració del departament competent en matèria d’educació als 
objectius del PAD Catalunya

El departament competent en matèria de salut en coordinació amb el departa-
ment competent en matèria d’educació adoptaran les mesures necessàries perquè es 
faci extensiu a tots els centres escolars la implementació i seguiment del PAD Ca-
talunya en matèria de programes d’educació per a la salut bucodental (prevenció de 
càries, desenvolupament dental infantil, recomanacions raspallat).

Esmena 153
GP Socialistes i Units per Avançar (42)
De modificació de l’article 11

Article 11. Col·laboració de la Conselleria d’Educació als objectius del PADI-Ca-
talunya

La Conselleria d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut, dins el 
Programa Infància amb Salut, i a través del Programa Salut i Escola, amb la in-
fermera escolar i amb cooperació amb el Centre d’Atenció Primària de Referència, 
com a base per la prevenció i el cribatge, ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què tots els centres escolars, tant públics com concertats o privats, col·laborin en la 
implantació i seguiment del PADI així com en la translació de programes d’educa-
ció d’higiene bucodental i de prevenció de malalties que els PADI coordinin per a 
traslladar a les aules.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 151.
Les esmenes 152 i 153 han estat transaccionades a l’article 5.
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TEXT PRESENTAT

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, 
recollida d’informació i coordinació assistencial
1. Per a facilitar el tractament de la informació sobre la salut bucodental com a 

part integrant de la salut global de la persona, els serveis d’atenció primària i d’aten-
ció especialitzada habilitaran en les seves respectives històries clíniques un apartat 
on consti si l’infant o jove està rebent els serveis del PADI als quals té dret.

2. Els professionals que prestin servei a pacients coberts pel PADI facilitaran als 
pacients que assisteixin un informe escrit detallant els diagnòstics i les tècniques i 
procediments realitzats i ho introduiran a les respectives històries clíniques.

3. S’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la sa-
lut bucodental puguin comunicar també tota aquesta informació a l’Oficina Dental 
Comunitària, especialment de tota aquella població infantil i juvenil que té dret als 
serveis públics de PADI però hagi estat atesa pels serveis privats.

ESMENES PRESENTADES

Títol de l’article
Esmena 154
GP de Catalunya en Comú Podem (66)
De modificació i supressió del títol de l’article 12

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, recollida 
d’informació i coordinació assistencial

Apartat 1
Esmena 155
GP de Catalunya en Comú Podem (67)
De modificació i supressió de l’article 12.1

1. Per a facilitar el tractament de la informació sobre la salut bucodental com a 
part integrant de la salut global de la persona, els serveis d’atenció primària i d’aten-
ció especialitzada d’altres nivells assistencials habilitaran en les seves respectives 
històries clíniques un apartat on consti si l’infant o jove la persona està rebent els 
serveis del PADI als quals té dret.

Esmena 156
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (46)
De modificació, supressió i addició

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, recollida 
d’informació i coordinació de tots els serveis assistencials de forma integral

1. Per a facilitar el tractament de la informació sobre la salut bucodental com a 
part integrant de la salut global de la persona, els diferents serveis assistencials in-
dicaran en les seves respectives històries clíniques les exploracions, les proves i les 
intervencions que rebi la persona en aquesta matèria.

Apartat 2
Esmena 157
GP de Catalunya en Comú Podem (68)
De modificació i supressió de l’article 12.2

2. Els professionals d’àmbit privat que prestin servei a pacients coberts atenció 
dental a persones cobertes pel PADI facilitaran als pacients que assisteixin a les 
mateixes un informe escrit detallant els diagnòstics i les tècniques i procediments 
realitzats i ho introduiran a les respectives històries clíniques.
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Esmena 158
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (47)
De modificació i supressió

Article 12. 2. Els usuaris tenen dret a disposar d’un informe escrit detallant els 
diagnòstics i les tècniques i procediments realitzats, així com també constarà a les 
respectives històries clíniques.

Apartat 3
Esmena 159
GP de Catalunya en Comú Podem (69)
De modificació i supressió de l’article 12.3

3. S’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la salut 
bucodental puguin comunicar també tota aquesta informació degudament anonimit-
zada a l’Oficina Dental Comunitària de Salut Bucodental o altre òrgan competent, 
especialment de tota aquella població infantil i juvenil que té dret als serveis públics 
de PADI però hagi estat atesa pels serveis privats.

Esmena 160
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (48)
De supressió i modificació

3. S’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la salut 
bucodental que hagin atès persones susceptibles de rebre assistència bucodental a 
través dels serveis públics han de facilitar també tota aquesta informació a l’usuari.

Esmena 161
GP Socialistes i Units per Avançar (43)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 12

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, recollida 
d’informació i coordinació assistencial

[...]
3. Dintre del marc de les normes sobre la protecció de dades s’habilitarà un sis-

tema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la salut bucodental puguin co-
municar també tota aquesta informació als serveis corresponents que tinguin sota el 
seu àmbit d’actuació la salut bucodental del Departament de Salut, especialment de 
tota aquella població infantil i juvenil que té dret als serveis públics de PADI però 
hagi estat atesa pels serveis privats.

[...]

Addició de nous articles
Esmena 162
GP de Catalunya en Comú Podem (70)
D’addició d’un nou article 12bis

Article 12 bis. De la vigilància de la pràctica de l’activitat odontològica a Cata-
lunya.

Esmena 163
GP de Catalunya en Comú Podem (71)
D’addició al nou Article 12 bis d’un punt 1

1. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les pau-
tes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els que 
convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels ma-
teixos, comptant amb la col·laboració dels col·legis professionals.
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Esmena 164
GP de Catalunya en Comú Podem (72)
D’addició al nou article 12 bis d’un punt 2

2. El Govern complementarà la base de dades d’accés públic a través d’Internet 
en la qual consten totes les clíniques i centres de serveis bucodentals autoritzats al 
territori amb, almenys, les dades següents:

Esmena 165
GP de Catalunya en Comú Podem (73)
D’addició al nou article 12 bis punt 2, d’un epígraf a 

a) Identificació de les persones propietàries.

Esmena 166
GP de Catalunya en Comú Podem (74)
D’addició al nou article 12 bis punt 2, d’un epígraf b 

b) Nom i qualificació professional i número de col·legiat dels metges estomatò-
legs i odontòlegs que desenvolupen la seva feina en les mateixes.

Esmena 167
GP de Catalunya en Comú Podem (75)
D’addició al nou article 12 bis punt 2, d’un epígraf c 

c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.

Esmena 168
GP de Catalunya en Comú Podem (76)
D’addició al nou article 12 bis punt 2, d’un epígraf d 

d) Nom i dades de la titulació dels higienistes que hi treballen.

Esmena 169
GP de Catalunya en Comú Podem (77)
D’addició al nou aritcle 12 bis punt 2, d’un epígraf e 

e) Horari d’obertura.

Esmena 170
GP de Catalunya en Comú Podem (78)
D’addició al nou article 12 bis punt 2, d’un epígraf f 

f) Informació, si s’escau, sobre els resultats de l’activitat inspectora feta al centre.

Esmena 171
GP de Catalunya en Comú Podem (79)
D’addició al nou article 12 bis, de nou apartat final

Aquesta base de dades oferirà també informació pràctica, contactes o enllaços 
sobre els drets i deures dels usuaris de serveis bucodentals, així com sobre les vies 
per a denunciar incidències en un servei o casos de males praxis.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160 i 161 i el text de la proposició, que consisteix en donar 
a l’article 12 el redactat següent:

«Article 12. Vigilància, recollida d’informació i coordinació assistencial.
12.1. El Govern ha de recollir la informació pertinent sobre la salut bucodental 

en l’Enquesta de salut de Catalunya contínua i ha de fer i publicar cada cinc anys, 
segons la metodologia de l’Organització Mundial de la Salut, una enquesta epide-
miològica específica per a conèixer l’estat de la salut bucodental dels infants i els 
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adults, les necessitats de tractament de la població i l’impacte d’aquesta llei i de les 
polítiques públiques que incideixen en la salut bucodental de la població. Les da-
des i els indicadors sobre l’activitat, la qualitat, l’accessibilitat, l’equitat i l’eficièn-
cia amb relació a l’atenció de la salut bucodental s’han d’incloure en els informes 
de salut de la població, en les memòries i en les estadístiques relatives als recursos 
sanitaris materials i humans, tant públics com privats. El Govern ha de proveir els 
espais de coordinació i gestió de les polítiques sanitàries, especialment de l’atenció 
primària, de les persones i els elements necessaris d’acord amb les dades i els indi-
cadors perquè desenvolupin, executin i segueixin adequadament els serveis d’aten-
ció bucodental que estableix aquesta llei.

2. Els professionals han de facilitar als usuaris del Programa de salut dental de 
Catalunya un informe que detalli el diagnòstic de llurs afeccions i les tècniques i 
els procediments emprats en llur tractament, i introduir aquesta informació en les 
històries clíniques.

3. El departament competent en matèria de salut ha d’habilitar un sistema per-
què els serveis privats d’atenció de la salut bucodental puguin comunicar a l’Oficina 
de Salut Bucodental la informació sobre llurs pacients, especialment la dels infants 
i els joves que tenen dret als serveis públics del Programa d’atenció dental de Ca-
talunya»

Les esmenes 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 i 171 han estat transac-
cionades a l’article 5.

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut

ESMENES PRESENTADES

Títol del capítol
Esmena 172
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (49)
De modificació

Capítol III. Òrgan garant de les polítiques públiques en matèria de salut buco-
dental

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 172.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en 

el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
a) Conèixer i monitoritzar l’estat de salut bucodental de la població catalana, sent 

responsable dels sistemes d’informació de la mateixa a què es refereix l’article 5 així 
com dels sistemes de recollida d’informació a què es refereix l’article 15.

b) Planificar, ordenar, supervisar, avaluar i gestionar els serveis de salut buco-
dental responsabilitat del Servei Català de la Salut, entre ells el PADI i el servei de 
salut bucodental. així com els protocols i la seva revisió periòdica.

c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població amb 
necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i econòmics que 
reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, de perso-



BOPC 657
24 de juliol de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 55 

nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants, 
i pacients sense recursos, especialment ancians edèntuls.

d) Vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació i Regu-
lació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions i activitats 
relacionades amb la salut bucodental a Catalunya.

e) Vetllar perquè la publicitat i propaganda comercials en l’àmbit privat de la sa-
lut bucodental s’ajusti a criteris de veracitat pel que fa a la salut i per limitar tot allò 
que pugui constituir un perjudici per a aquesta, amb especial atenció a la protecció 
de la salut de la població més vulnerable.

f) Vetllar pels drets de pacients i monitoritzar la seguretat, la qualitat i les bones 
pràctiques en l’atenció bucodental prestada pel servei de salut bucodental i en els 
serveis especialitzats dependents del Servei Català de la Salut, així com en les clíni-
ques odontològiques privades. Aquestes funcions inclouran el seguiment de queixes 
i reclamacions.

h) Qualsevol altra que se li assigni reglamentàriament.
2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a 

l’Oficina Dental Comunitària.
3. L’Oficina Dental Comunitària tindrà un òrgan professional col·legiat asses-

sor, amb funcions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per 
professionals estomatòlegs i odontòlegs del servei de salut bucodental, i cirurgians 
maxil·lofacials del Servei Català de la Salut. La seva composició i funcions s’han de 
determinar reglamentàriament.

ESMENES PRESENTADES

Títol de l’article
Esmena 173
GP de Catalunya en Comú Podem (80)
De modificació i supressió de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut de Salut 
Bucodental

Esmena 174
GP Socialistes i Units per Avançar (44)
De modificació del títol de l’article 13

Article 13. Serveis d’atenció bucodental

Esmena 175
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (50)
De modificació, supressió i addició

Article 13. El Departament de Salut, farà ús de la seva estructura i els mecanis-
mes que li són propis, per tal de coordinar, assessorar, elaborar i gestionar les polí-
tiques en matèria de salut bucodental amb les següents funcions:

a) Conèixer i monitoritzar l’estat de salut bucodental de la població catalana, sent 
responsable dels sistemes d’informació de la mateixa a què fa referència l’article 5 
així com dels sistemes de recollida d’informació a què es refereix l’article 15.

b) Planificar, ordenar, supervisar i avaluar i gestionar els serveis de prevenció 
i atenció a la salut bucodental del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT) així com els protocols d’actuació del PAD i el servei de salut 
bucodental. així com els protocols i la seva revisió periòdica.

c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població amb 
necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i econòmics que 
reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, de perso-
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nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants, 
i pacients sense recursos, especialment ancians edèntuls.

d) Vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació i Regu-
lació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions i activitats 
relacionades amb la salut bucodental a Catalunya.

e) Vetllar perquè la publicitat i propaganda comercials en l’àmbit privat de la sa-
lut bucodental s’ajusti a criteris de veracitat pel que fa a la salut i per limitar tot allò 
que pugui constituir un perjudici per a aquesta, amb especial atenció a la protecció 
de la salut de la població més vulnerable.

f) Vetllar pels drets de pacients i monitoritzar la seguretat, la qualitat i les bones 
pràctiques en l’atenció bucodental prestada pel servei de salut bucodental i en els 
serveis especialitzats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT).

h) Qualsevol altra que se li assigni reglamentàriament.
2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a 

l’Oficina Dental Comunitària.
3. L’Oficina Dental Comunitària tindrà un òrgan professional col·legiat asses-

sor, amb funcions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per 
professionals estomatòlegs i odontòlegs del servei de salut bucodental, i cirurgians 
maxil·lofacials del Servei Català de la Salut. La seva composició i funcions s’han de 
determinar reglamentàriament.

Apartat 1
Esmena 176
GP de Catalunya en Comú Podem (81)
De modificació i supressió de l’article 13.1

1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària de Salut Bu-
codental integrada en l’àrea sanitària del Servei Català de la Salut amb les següents 
funcions:

Esmena 177
GP Socialistes i Units per Avançar (45)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya a través dels serveis propis de la Conselleria de Salut 

vetllarà per:

Lletra a
Esmena 178
GP de Catalunya en Comú Podem (82)
De modificació i supressió de l’article 13.1 epígraf a 

a) Impulsar conjuntament amb l’ASPCAT els estudis necessaris per conèixer i 
monitoritzar l’estat de salut bucodental de la població catalana, [...]

Esmena 179
GP de Catalunya en Comú Podem (83)
De modificació i supressió de l’article 13.1 epígraf a 

[...] de la població catalana, sent responsable dels sistemes d’informació de la ma-
teixa a què es refereix l’article 5 així com dels sistemes de recollida d’informació a 
què es refereix l’article 15. i les iniciatives de prevenció de patologia oral i promoció 
de salut bucodental.
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Lletra b
Esmena 180
GP de Catalunya en Comú Podem (84)
De modificació i supressió de l’article 13.1 epígraf b 

b) Planificar, ordenar, supervisar, avaluar i gestionar els serveis de salut buco-
dental responsabilitat del Servei Català de la Salut, entre ells el PADI i el servei de 
salut bucodental. així com els protocols i la seva revisió periòdica.

Esmena 181
GP Socialistes i Units per Avançar (46)
De modificació de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en 

el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
[...]
b) Planificar, ordenar, supervisar, avaluar i gestionar els serveis de salut buco-

dental responsabilitat de l’Institut Català de la Salut, Xarxa del SISCAT o serveis 
Municipals que es puguin establir, entre ells el PADI i el servei de salut bucodental, 
així com els protocols i la seva revisió periòdica.

[...]

Lletra c
Esmena 182
GP de Catalunya en Comú Podem (85)
De supressió a l’article 13.1 epígraf c 

c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població amb 
necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i econòmics que 
reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, de perso-
nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants, 
i pacients sense recursos, especialment ancians edèntuls.

Esmena 183
GP Socialistes i Units per Avançar (47)
De modificació de la lletra c  de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en 

el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
[...]
c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població 

amb necessitats sanitàries socials o econòmiques especials, segons criteris sanitaris 
que reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, gent 
gran aïllada al domicili amb seguiment de serveis socials i gent gran en residències, 
de persones amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares 
lactants, i pacients sense recursos.

[...]

Lletra d
Esmena 184
GP de Catalunya en Comú Podem (86)
De modificació i supressió a l’article 13.1 epígraf d 

d) Donar suport als responsables d’Ordenació i Regulació sanitària del Depar-
tament de Salut en vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Orde-
nació iRegulació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions 
i activitats relacionades amb la salut bucodental a Catalunya.
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Esmena 185
GP Socialistes i Units per Avançar (48)
D’addició d’un incís a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en 

el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
[...]
d) Vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació i Regu-

lació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions i activitats 
relacionades amb la salut bucodental a Catalunya, en coordinació amb els Ajunta-
ments, responsables de les llicències d’activitat.

[...]

Lletra f
Esmena 186
GP de Catalunya en Comú Podem (87)
De modificació i supressió a l’article 13.1 epígraf f 

f) Vetllar pels drets de pacients la ciutadania en relació a l’atenció sanitària i 
monitoritzar la seguretat, la qualitat i les bones pràctiques en l’atenció bucodental 
prestada pel servei de salut bucodental i en els serveis especialitzats dependents del 
Servei Català de la Salut, així com en les clíniques odontològiques privades. Aques-
tes funcions inclouran el seguiment de queixes i reclamacions.

Apartat 2
Esmena 187
GP Socialistes i Units per Avançar (49)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
[...]
2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a 

l’Oficina Dental Comunitària.

Esmena 188
GP de Catalunya en Comú Podem (88)
De modificació i supressió a l’article 13.2

2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a 
l’Oficina Dental Comunitària de Salut Bucodental.

Apartat 3
Esmena 189
GP de Catalunya en Comú Podem (89)
De modificació i supressió a l’article 13.3

3. L’Oficina Dental Comunitària de Salut Bucodental tindrà un òrgan professio-
nal col·legiat assessor en salut bucodental, amb funcions similars a les Juntes Tèc-
nic Assistencials, que estarà format per professionals estomatòlegs i odontòlegs, 
higienistes i equivalents del servei de salut bucodental, i cirurgians maxil·lofacials 
del Servei Català de la Salut, així com professionals de medicina, infermeria, salut 
pública, inspecció sanitària, treball social, educació i entitats socials. La seva com-
posició i funcions s’han de determinar reglamentàriament.
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Esmena 190
GP Socialistes i Units per Avançar (50)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
[...]
3. El Departament de Salut es dotarà d’un òrgan col·legiat assessor, amb fun-

cions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per professionals 
protèsics i higienistes i odontòlegs del servei de salut bucodental, i cirurgians ma-
xil·lofacials del Servei Català de la Salut. La seva composició i funcions s’han de 
determinar reglamentàriament.

Addició de nous apartats
Esmena 191
GP de Catalunya en Comú Podem (90)
D’addició a l’article 13 de nou punt 4

4. El nomenament del Cap de l’Oficina de Salut Bucodental serà realitzat amb 
procediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència 
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tra-
mitació i resolució transparents del procés de selecció.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
199, 200, 201, 202 i 211 i el text de la proposició que consisteix a donar una nova 
redacció a l’article 13:

«Article 13. Oficina de Salut Bucodental
13.1. El govern de Catalunya crearà una Oficina de Salut Bucodental amb les 

següents funcions:
0) Vetllar per la implementació efectiva del Programa d’atenció a la salut buco-

dental de Catalunya (PAD Catalunya) i garantir-ne un correcte desplegament sota 
els criteris d’equitat i universalització de l’assistència sanitària a la salut bucodental.

b) Planificar i avaluar els serveis de prevenció i atenció a la salut bucodental del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) així com els 
protocols d’actuació del PAD i el servei de salut bucodental.

B bis) Determinar i fixar sistemes de revisió que permetin avaluar el desplega-
ment i l’evolució del Programa d’Atenció Dental, mitjançant la introducció d’indica-
dors específics convinguts amb l’Agència de Salut Pública, per fer el seguiment dels 
objectius fixats i determinar el grau d’assoliment.

b.bis) Analitzar i avaluar els resultats i les conclusions dels estudis realitzats, 
d’acord amb els criteris pautats per a una implementació progressiva, que permetin 
valorar el grau de consecució dels objectius.

c) Fer el seguiment de la prestació dels serveis d’atenció dental als grups de 
població amb necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i 
econòmics que reglamentàriament ha de fixar el Govern. Incardinant pautes de col-
laboració i coordinació amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i 
amb els serveis municipals d’assistència social, per valorar l’efectivitat del pla d’im-
plementació i esmenar deficiències estructurals derivats de l’execució del mateix.

d) Coordinar-se amb la direcció d’Ordenació i Regulació sanitària del Departa-
ment de Salut i amb els ajuntaments, com a responsables de les llicències d’activitat, 
per fer efectiva la vigilància i el seguiment d’instal·lacions i activitats relacionades 
amb la salut bucodental a Catalunya. quan l’Oficina detecti l’incompliment d’algun 
criteri del Programa d’Atenció Bucodental.

e) Col·laborar amb l’Agència Catalana de Consum per garantir els drets dels 
consumidors tot informant a l’agència quan es detecti publicitat i propaganda co-
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mercials en l’àmbit privat de la salut bucodental que sigui sospitosa de no ajustar-se 
s’ajusti a criteris de veracitat.

f) Vetllar pels drets de la ciutadania en relació a l’atenció bucodental prestada 
pel servei de salut bucodental i en els serveis especialitzats del Sistema Sanitari In-
tegral d’Utilització Pública de Catalunya, així com en les clíniques odontològiques 
privades coordinant-se amb la direcció d’Ordenació i Regulació Sanitària del De-
partament de Salut.

2. L’Oficina de Salut Bucodental. s’integrarà orgànicament al Departament de 
Salut. El cap de l’oficina serà nomenat pel conseller o consellera responsable d’a-
quest departament.

3. L’Oficina de Salut Bucodental tindrà una Comissió Assessora, que estarà for-
mada per professionals odontòlegs, higienistes i equivalents del servei de salut bu-
codental, i cirurgians maxil·lofacials del Servei Català de la Salut, així com profes-
sionals de medicina, infermeria, salut pública, inspecció sanitària, treball social, 
educació i entitats socials. La seva composició i funcions s’han de determinar re-
glamentàriament.

TEXT PRESENTAT

Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb pro-

cediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència 
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tra-
mitació i resolució transparents del procés de selecció.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 192
GP de Catalunya en Comú Podem (91)
De supressió de l’article 14

Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb pro-

cediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència 
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tra-
mitació i resolució transparents del procés de selecció.

Esmena 193
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (51)

De supressió
Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb pro-

cediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència 
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tra-
mitació i resolució transparents del procés de selecció.

Esmena 194
GP Socialistes i Units per Avançar (51)
De supressió de l’article 14

Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb pro-

cediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència 
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tra-
mitació i resolució transparents del procés de selecció.
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Addició de nous articles
Esmena 195
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (52)
D’addició d’un nou article

Article 15. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental.
L’òrgan garant serà el responsable de la vigilància i seguiment de la salut buco-

dental de la població i de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
1. El Departament de Salut inclourà les dades relacionades amb la salut buco-

dental als informes oficials relacionats amb la salut i els serveis sanitaris, per ser la 
salut oral part integrant de la salut de les persones. El Govern de Catalunya integra-
rà en tots els espais de coordinació i gestió de les polítiques sanitàries, especialment 
a l’Atenció Primària, els indicadors i dades necessàries per a l’adequada execució, 
desenvolupament i monitorització de l’atenció bucodental.

2. El Departament de Salut coordinarà la revisió, si escau, dels protocols existents 
en matèria de salut bucodental, i d’acord amb aquests elaborarà els que convingui per 
a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels mateixos.

3. El Departament de Salut disposarà d’una base de dades integrada i adaptada 
d’acord amb les dades que es requereixin segons la normativa vigent que regula el 
registre de centres, serveis i establiments sanitaris en la qual s’inscriguin les clíni-
ques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 192, 193 i 194.
L’esmena 195 ha estat transaccionada per redactar l’article 5 i l’article 12 bis.

TEXT PRESENTAT

Capítol IV. Consell Assessor Dental
1. Es crea el Consell Assessor Dental per a orientar i informar tots els aspectes 

de la política de salut bucodental a Catalunya.
2. Són funcions del Consell Assessor Dental:
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població cata-

lana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat, 
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant 
públics com privats.

b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de 
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els 
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i 
incorporació a aquests de els últims avenços científics.

c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis 
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que 
millorin la salut bucodental a Catalunya.

d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin 
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i 
terapèutics.

e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions den-
tals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.

f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clí-
nica, epidemiològica i de salut pública bucodental.

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la 
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i expe-
riència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.
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4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel 
titular de la Conselleria de Salut.

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Ofici-
na Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 196
GP de Catalunya en Comú Podem (92)
De supressió del Capítol V

Capítol IV. Consell Assessor Dental
1. Es crea el Consell Assessor Dental per a orientar i informar tots els aspectes 

de la política de salut bucodental a Catalunya.
2. Són funcions del Consell Assessor Dental:
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població cata-

lana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat, 
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant 
públics com privats.

b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de 
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els 
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i 
incorporació a aquests de els últims avenços científics.

c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis 
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que 
millorin la salut bucodental a Catalunya.

d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin 
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i 
terapèutics.

e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions den-
tals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.

f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clí-
nica, epidemiològica i de salut pública bucodental.

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la 
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i expe-
riència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.

4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel 
titular de la Conselleria de Salut.

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Ofici-
na Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.

Esmena 197
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (53)
De supressió

Capítol IV. Consell Assessor Dental
1. Es crea el Consell Assessor Dental per a orientar i informar tots els aspectes 

de la política de salut bucodental a Catalunya.
2. Són funcions del Consell Assessor Dental:
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població cata-

lana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat, 
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant 
públics com privats.

b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de 
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els 
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serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i 
incorporació a aquests de els últims avenços científics.

c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis 
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que 
millorin la salut bucodental a Catalunya.

d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin 
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i 
terapèutics.

e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions den-
tals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.

f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clí-
nica, epidemiològica i de salut pública bucodental.

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la 
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i expe-
riència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.

4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel 
titular de la Conselleria de Salut.

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Ofici-
na Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.

Esmena 198
SP del Partit Popular de Catalunya (18)
De modificació i supressió del Capítol IV

Capítol IV. Avaluació del servei de salut bucodental
Article 15. Avaluació del servei de salut bucodental
S’encomana a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya orien-

tar i informar de tots els aspectes de la política de salut bucodental a Catalunya. 
Específicament:

a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població cata-
lana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat, 
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant 
públics com privats.

b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de 
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els 
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i 
incorporació a aquests de els últims avenços científics.

c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis 
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que 
millorin la salut bucodental a Catalunya.

d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin 
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i 
terapèutics.

e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions den-
tals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.

f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clí-
nica, epidemiològica i de salut pública bucodental.

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la 
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i expe-
riència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.

4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel 
titular de la Conselleria de Salut.

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Ofici-
na Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.
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Apartat 3
Esmena 199
GP de Ciutadans (14)
D’addició al Capítol IV punt 3

Capítol IV. Consell Assessor Dental
3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la 

salut i la salut bucodental, odontòlegs, higienistes, auxiliars, metges i infermeres de 
l’atenció primària, protèsics dentals, així com les assistents socials que aportaran 
ad honorem [...] que aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la 
millora de la salut publica oral a Catalunya.

Esmena 200
GP Socialistes i Units per Avançar (53)
D’addició a l’apartat 3 del Capítol IV

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la sa-
lut i la salut bucodental així com per altres professionals de l’àmbit de Salut Pública, 
com infermeria i representants dels Departaments d’Educació i Benestar Social, que 
aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la millora de la salut 
pública oral a Catalunya.

Addició de nous apartats
Esmena 201
GP Socialistes i Units per Avançar (52)
D’addició d’un nou apartat 1 bis al Capítol IV

1 bis. Es Fomentarà la participació de les associacions i entitats ciutadanes i es 
garantirà que els Consells de Participació de Salut de les Àrees Bàsiques de Salut 
tractin els aspectes de salut bucodental de la població.

Esmena 202
GP Socialistes i Units per Avançar (54)
De modificació a l’apartat 5 del Capítol IV

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic pels òr-
gans corresponents del Departament de Salut del Servei Català de la Salut i el titular 
serà el seu secretari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 196 i 197.
Les esmenes 199, 200, 201 i 202 han estat transaccionada a l’article 13.
La Ponència no fa cap recomanació respecte l’esmena 198.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de 
població catalana
Un cop finalitzada la implantació progressiva del PADI a tota la població infantil 

i juvenil entre 7 i 16 anys, es planificarà la implantació progressiva posterior d’aten-
ció a tota la resta de la població catalana, amb l’objectiu final d’una atenció de salut 
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 203
GP de Catalunya en Comú Podem (93)
De supressió de la Disposició Addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de pobla-
ció catalana

Un cop finalitzada la implantació progressiva del PADI a tota la població infantil 
i juvenil entre 7 i 16 anys, es planificarà la implantació progressiva posterior d’aten-
ció a tota la resta de la població catalana, amb l’objectiu final d’una atenció de salut 
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.

Esmena 204
SP del Partit Popular de Catalunya (19)
De supressió de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de pobla-
ció catalana

Un cop finalitzada la implantació progressiva del PADI a tota la població infantil 
i juvenil entre 7 i 16 anys, es planificarà la implantació progressiva posterior d’aten-
ció a tota la resta de la població catalana, amb l’objectiu final d’una atenció de salut 
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.

Esmena 205
GP Socialistes i Units per Avançar (56)
De modificació de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de pobla-
ció catalana

Amb l’objectiu final d’arribar a una atenció de salut bucodental bàsica, univer-
sal, gratuïta, equitativa i de qualitat des dels serveis públics de Salut, es planifica-
rà una ampliació de la cartera de serveis, en virtut de les necessitats detectades i 
d’acord amb les disponibilitats econòmiques.

Prioritàriament s’implantarà progressivament el PADI a tota la població infantil 
i juvenil entre 0 i 16 anys, tal com es preveu en aquesta Llei. I s’incorporarà com a 
població prioritària la ciutadania en situació de vulnerabilitat, i la gent gran aïllada 
al domicili amb seguiment de serveis socials i gent gran en residències d’avis.

Esmena 206
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (54)
De modificació i addició

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de pobla-
ció catalana

Un cop finalitzada la implantació progressiva del Programa d’Atenció Dental de 
Catalunya PAD a tota la població prevista en els epígrafs 1,2 i 3 de l’article 6, es 
planificarà la implantació del mateix a tota la resta de la població catalana, de ma-
nera progressiva, amb l’objectiu final de procurar una atenció de salut bucodental 
bàsica universal, equitativa i gratuïta des dels serveis públics de salut.

Títol de la disposició primera
Esmena 207
GP Socialistes i Units per Avançar (55)
De supressió d’una part del títol de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de pobla-
ció catalana
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 203, 
206 i 207 i el text de la proposició que consisteix en donar la següent redacció a la 
disposició addicional:

«Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació
Un cop finalitzada la implantació progressiva del Programa d’Atenció Dental de 

Catalunya PAD a tota la població prevista en els epígrafs 1,2 i 3 de l’article 6, es 
planificarà la implantació del mateix a tota la resta de la població catalana, de ma-
nera progressiva, amb l’objectiu final de procurar una atenció de salut bucodental 
bàsica universal, equitativa i gratuïta des dels serveis públics de salut.»

La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 204 i 205.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en 
situació de vulnerabilitat
Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut 

bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la 
seva aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de 
convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda 
Garantida de Ciutadania, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada 
i no coberta pels serveis que presta l’atenció primària actual.

Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents, 
previ diagnòstic:

– Curetatges i higiene dental complementàries a altres tractaments
– Tractament i obturació de càries
– Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-

sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder-se reparar 
es realitzarà exodòncia.

– Pròtesis removibles quan així ho indiquin els i les professionals.
També s’atendrà en aquest servei d’atenció bucodental transitori per a la pobla-

ció adulta als grups de població amb necessitats sanitàries especials, segons criteris 
sanitaris que reglamentàriament ha de fixar el Govern, per als col·lectius de perso-
nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 208
GP de Catalunya en Comú Podem (94)
De supressió de la Disposició Addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de 
vulnerabilitat

Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut 
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la 
seva aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de 
convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda 
Garantida de Ciutadania, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada 
i no coberta pels serveis que presta l’atenció primària actual.

Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents, 
previ diagnòstic:

– Curetatges i higiene dental complementàries a altres tractaments
– Tractament i obturació de càries
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– Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-
sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder-se reparar 
es realitzarà exodòncia.

– Pròtesis removibles quan així ho indiquin els i les professionals.
També s’atendrà en aquest servei d’atenció bucodental transitori per a la pobla-

ció adulta als grups de població amb necessitats sanitàries especials, segons criteris 
sanitaris que reglamentàriament ha de fixar el Govern, per als col·lectius de perso-
nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants.

Esmena 209
GP de Ciutadans (15)
De modificació i addició de la disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de 
vulnerabilitat.

Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut bu-
codental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la seva 
aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de con-
vivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, valorades socialment per l’Assistent Social de l’Atenció Pri-
mària, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada i no coberta pels 
serveis que presta l’atenció primària actual.

Esmena 210
GP de Ciutadans (16)
De supressió i addició a la disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de 
vulnerabilitat.

«[...] Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions se-
güents, previ diagnòstic:

Curetatges Raspats i higiene dental complementàries a altres tractament»

Esmena 211
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (55)
De modificació

Disposició addicional segona. Oficina dental per al desplegament de la Llei
Reglamentàriament, en el si del departament competent en matèria de salut, ha 

d’implentar-se una Oficina dental per a fer el seguiment del desplegament d’aques-
ta Llei.

Esmena 212
GP Socialistes i Units per Avançar (57)
De modificació de la disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de 
vulnerabilitat

Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut 
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la 
seva aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de 
convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda 
Garantida de Ciutadania, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada 
i no coberta pels serveis que presta l’atenció primària actual.

Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents, 
previ diagnòstic:

– Raspats i higienes dentals complementàries a altres tractaments
[...]
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 208.
L’esmena 211 ha estat transaccionada a l’article 13.
La ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esme-

na 212.
La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 209 i 210.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional tercera. Avaluació de la Llei
La Conselleria competent en matèria de Salut elaborarà i publicarà, en el termini 

d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, un informe tant sobre el grau d’implan-
tació de la mateixa i del seu impacte en l’organització de l’Institut Català de la Salut 
i del Servei Català de la Salut com sobre l’atenció de salut bucodental a Catalunya. 
Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de permetre avaluar amb regula-
ritat l’aplicació i efectes de la present Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 213
GP de Catalunya en Comú Podem (95)
De modificació i supressió de la disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera primera. Avaluació de la Llei
La Conselleria El Departament competent en matèria de Salut elaborarà i pu-

blicarà, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, un informe tant 
sobre el grau d’implantació de la mateixa i del seu impacte en l’organització de l’Ins-
titut Català de la Salut i del Servei Català de la Salut dels centres del SISCAT, com 
sobre l’atenció de salut bucodental a Catalunya. L’informe desglossarà el pressupost 
dedicat a la seva implementació, desglossant explícitament aquell que s’hagi desti-
nat a actuacions preventives. Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de 
permetre avaluar amb regularitat l’aplicació i efectes de la present Llei.

Esmena 214
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (56)
De modificació

Disposició addicional tercera. Avaluació de la Llei
El departament competent en matèria de salut elaborarà i publicarà, en el termi-

ni d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un informe tant sobre el grau 
d’implantació de la mateixa i del seu impacte en l’organització del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) com sobre l’atenció de salut 
bucodental a Catalunya. Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de per-
metre avaluar amb regularitat l’aplicació i efectes de la present Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 213 i 
214 i el text de la proposició que consisteix en donar la següent redacció a la dispo-
sició addicional tercera:

«Disposició addicional tercera. Avaluació de la Llei
El departament competent en matèria de salut elaborarà i publicarà, en el ter-

mini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un informe tant sobre el grau 
d’implantació de la mateixa i del seu impacte en l’organització del sistema sanita-
ri integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) com sobre l’atenció de sa-
lut bucodental a Catalunya. L’informe desglossarà el pressupost dedicat a la seva 
implementació, i explícitament aquell que s’hagi destinat a actuacions preventives. 
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Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de permetre avaluar amb regula-
ritat l’aplicació i efectes de la present Llei.»

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional quarta. Difusió de la Llei
La Conselleria de Salut, en coordinació amb la Conselleria d’Ensenyament, ha-

bilitarà els mecanismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre 
els i les professionals sanitaris i educatius i entre la ciutadania en general.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 215
GP de Catalunya en Comú Podem (96)
De modificació i supressió de la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta segona. Difusió de la Llei
La Conselleria El Departament competent en Salut, en coordinació amb la Con-

selleria el Departament competent en Educació d’Ensenyament, habilitarà els me-
canismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre els i les pro-
fessionals sanitaris i educatius i entre la ciutadania en general.

Esmena 216
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (57)
De modificació

Disposició addicional quarta. Difusió de la Llei
El Departament de Salut, en coordinació amb el Departament d’Educació, habi-

litarà els mecanismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre 
els i les professionals de la salut i l’educació i entre la ciutadania en general.

Esmena 217
GP Socialistes i Units per Avançar (58)
D’addició a la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta. Difusió de la Llei
La Conselleria de Salut, en coordinació amb la Conselleria d’Ensenyament, Con-

selleries d’Educació i Benestar Social, habilitarà els mecanismes oportuns, per a do-
nar la màxima difusió a aquesta Llei entre els i les professionals sanitaris i educatius 
i entre la ciutadania en general.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 215, 
216 i 217 i el text de la proposició que consisteix en donar la següent redacció a la 
disposició addicional quarta:

«El Departament competent en Salut, en coordinació amb el Departament com-
petent en Educació i amb el d’Afers Socials, habilitarà els mecanismes oportuns, per 
a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre els i les professionals de la salut i 
l’educació i entre la ciutadania en general.»
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Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 218
GP de Catalunya en Comú Podem (97)
D’addició d’una Disposició transitòria

Disposició transitòria
Mentre no s’aprovi el Decret de desenvolupament reglamentari de la Llei, el Go-

vern haurà de començar a garantir les cobertures previstes pel PAD-Catalunya com 
a mínim a les persones indicades en els punts 2.1 i 2.2 de l’Article 6.

Esmena 219
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (58)
D’addició d’una disposició transitòria

Disposició transitòria
Fins a l’entrada en vigor de la normativa que desplegui el Programa d’Atenció 

Dental de Catalunya, aquest queda conformat, en referència a les persones menors 
de 14 anys, pels serveis que inclou el programa «infància en salut» en matèria de sa-
lut bucodental i, per a les poblacions incloses en els epígrafs 2) i 3) de l’article 6, per 
tot allò que disposi, en matèria de cartera bàsica de salut bucodental, el Reial De-
cret 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s’estableix la cartera de serveis comuns 
del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 218 i 
219 i el text de la proposició que consisteix en addicionar una disposició transitòria 
amb el text següent:

«Disposició transitòria.
Fins a l’entrada en vigor de la normativa que desplegui el Programa d’Atenció 

Dental de Catalunya, aquest queda conformat, en referència a les persones menors 
de 14 anys, pels serveis que inclou el programa «infància en salut» en matèria de 
salut bucodental i, per a les poblacions incloses en els epígrafs 2) i 3) de l’article 6, 
per tot allò que disposi, en matèria de cartera bàsica de salut bucodental, el Reial 
Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s’estableix la cartera de serveis co-
muns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.»

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen a 

aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.
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TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Disposició final primera. Desenvolupament normatiu
1. En el termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en vigor la Llei, el Con-

sell de Govern ha de dictar un Decret que adapti el marc normatiu a les previsions 
d’aquesta Llei.

2. Es faculta el Consell de Govern perquè, en funció de l’evolució del PADI-Ca-
talunya, i de l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar, per a 
accelerar, la progressió incremental de caràcter anual que estableix l’article 6.

3. Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament i execució d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 220
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (59)
De modificació i supressió

Disposició final primera. Desenvolupament normatiu
1. En el termini d’un any, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Consell de 

Govern ha de dictar un Decret que adapti el marc normatiu a les previsions d’aques-
ta Llei.

2. Es faculta el Consell de Govern perquè, en funció de l’evolució del PAD Cata-
lunya, i de l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar-ne, per a 
accelerar, la progressió incremental de caràcter anual que estableix l’article 6.

3. Es faculta el Govern i la Consellera o el Conseller competent en matèria de 
salut per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i execució d’aques-
ta Llei.

Apartat 2
Esmena 221
GP de Catalunya en Comú Podem (98)
De modificació i supressió de la Disposició final primera punt 2

2. Es faculta el Consell de Govern perquè, en funció de l’evolució del PADI-Ca-
talunya, i de l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar, per a 
accelerar, la progressió incremental de caràcter anual que estableix l’article 6 pre-
vista per a desplegar aquest servei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 220 i 
221 i el text de la proposició que consisteix en donar la següent redacció a la dispo-
sició final primera:

«Disposició final primera. Desenvolupament normatiu
1.En el termini d’un any, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha de 

dictar un Decret que adapti el marc normatiu a les previsions d’aquesta Llei.
2.Es faculta el Govern perquè, en funció de l’evolució del PADI-Catalunya, i de 

l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar, per a accelerar, la 
progressió incremental prevista per a desplegar aquest servei.

3.Es faculta el Govern i la Consellera o el Conseller competent en matèria de sa-
lut per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i execució d’aquesta 
Llei.»
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TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposició final tercera. Afectacions pressupostàries
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 222
GP Socialistes i Units per Avançar (60)
D’addició a la Disposició final tercera

Afectacions pressupostàries
Els preceptes i l’ampliació de la cartera de serveis que eventualment comportes-

sin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produi-
rien efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a 
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aqueta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

L’esmena 222 ha estat transaccionada a l’article 7.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 223
GP Socialistes i Units per Avançar (59)
D’addició d’una disposició final primera bis

Disposició final primera bis. Modificació de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 

l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, amb el text següent:
Creació de col·legis professionals representatius de professions sanitàries titula-

des i regulades.
Els i les professionals que exerceixen professions sanitàries, titulades i regulades 

reconegudes expressament per la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de 
les professions sanitàries, podran instar la creació del col·legi professional repre-
sentatiu de la seva professió, en els termes establerts per aquesta llei, sempre i quan 
disposin d’un títol acadèmic oficial d’educació superior, encara que aquest no sigui 
universitari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 223.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut que afecta directa-

ment a la qualitat de vida, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran 
importància com pel seu impacte psicosocial.

La càrrega de malaltia de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la 
malaltia periodontal, és de gran rellevància malgrat que la seva prevenció s’hagi 
mostrat extraordinàriament efectiva, com ho demostren els resultats de programes 
de salut pública dental implementats en altres Comunitats Autònomes. En aquest 
sentit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera 
de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva ac-
tualització, desenvolupa en el seu punt 9 de l’Annex II la cobertura en «atenció a la 
salut bucodental «amb un contingut que, tot i que se circumscriu a l’atenció exclusi-
va als processos aguts per a persones adultes, també contempla, amb destinació a la 
població infantil, Programes d’Atenció Dental Infantil (PADI) que han estat imple-
mentats des principis dels anys 90 en altres comunitats autònomes.

D’acord amb els fonaments d’integralitat que defineix l’article 46 de la LGS 
(1986), i dels principis informadors de concepció integral expressats a l’article 2 de 
la LOSC (1990), la salut bucodental hauria d’estar inclosa a les prestacions gratuï-
tes del SNS, que haurien d’incloure totes les activitats i procediments necessaris per 
garantir-la.

El fet que fins ara no s’hagi garantit aquesta prestació gratuïta des dels serveis 
públics ha comportat una afectació en la salut amb un clar biaix de classe social, 
ja que els serveis privats han resultat inaccessibles per a població amb privacions 
socioeconòmiques importants. En població infantil, l’Enquesta de Salut Oral a Es-
panya 2015 mostra una variació de 8,9 a 17,9% de prevalença de càries actives de 
nivell socioeconòmic alt a baix en nens i nens de 12 anys en cas de dentició perma-
nent i un variació de les necessitats d’obturació complexa de 8,1 a 20,6% en den-
tició temporal en població infantil de 6 anys d’edat. En població adulta, segons la 
mateixa enquesta, la prevalença de caries actives varia del 31,5% al 50% de nivell 
socioeconòmic alt a baix.

L’Enquesta de Salut de Catalunya 2017 assenyala que el 60% de la població adul-
ta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de 
Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida 
sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econò-
mic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons dades de la Encues-
ta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder 
accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa 
sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%), 
així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%).

Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta 
realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció, 
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, i feta des dels serveis 
públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població amb 
necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil a par-
tir d’un Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI). Alhora, disposa l’organització 
necessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.

Aquesta Llei consta de quatre capítols, quatre disposicions addicionals, una dis-
posició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte i àmbit 
d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en matèria 
de salut bucodental. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut bucoden-
tal de la població, creant un sistema d’informació que ha d’incloure tant enquestes 
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poblacionals periòdiques com dades dels recursos públics i privats existents, de la 
seva activitat i qualitat, integrant aquesta informació en el sistema general d’infor-
mació sanitària de Catalunya.

El capítol II s’ocupa del Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya 
(PADI– Catalunya) i en ell es determinen la població infantil i juvenil coberta i els 
serveis inclosos.

És especialment destacable la regulació del servei bucodental de referència com 
a subjecte responsable del seguiment de l’atenció dental del menor durant tot el 
temps en què li correspongui estar incorporat al PADI. És una decisió essencial en 
la Llei, ja que garanteix un seguiment personalitzat i continu de cada un dels nens, 
nenes i joves dins del Programa.

El capítol II regula així mateix la col·laboració de la Conselleria competent en 
matèria d’Ensenyament per a la implantació del Programa i la necessària coordina-
ció assistencial entre atenció primària i atenció especialitzada a través d’anotació en 
la història clínica sobre si el menor rep l’assistència del PADI.

El capítol III disposa la creació i regulació de l’Oficina Dental Comunitària com 
a òrgan de monitorització de la salut bucodental de la població catalana i garant 
d’una correcta prestació d’assistència tant en relació a la pròpia salut bucodental 
com a les instal·lacions, les bones pràctiques i la seguretat dels pacients, incloent la 
vigilància sobre publicitat i propaganda comercials en l’àmbit de la salut bucodental.

El Capítol IV crea i regula el Consell Assessor Dental, pensat com a òrgan con-
sultiu i impulsor de la política de salut bucodental a Catalunya.

Les disposicions addicionals estipulen l’adopció de mesures per a la implantació 
de la llei, la seva difusió i avaluació.

Les disposicions finals regulen el desenvolupament normatiu de la Llei i la seva 
entrada en vigor.

El Parlament de Catalunya aprova aquesta llei seguint les disposicions dels ar-
ticles 55, 61 i 62 del Capítol I de l’Estatut d’Autonomia en l’àmbit de competències 
que contempla l’article 162 del capítol II del mateix Estatut i que en el seu article 
23 estableix el dret de totes les persones a accedir en condicions d’igualtat i gratuï-
tat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les 
lleis, així com el punt i de l’article 8 de la Llei 15/1990 del 9 de juliol d’Ordenació 
Sanitària a Catalunya que preveu la «Promoció, protecció i millora de la salut buco-
dental, fent especial èmfasi en els aspectes preventius, tot incorporant progressiva-
ment les prestacions assistencials fonamentals».

ESMENES PRESENTADES

Paràgraf primer
Esmena 224
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al primer paràgraf del preàmbul

La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut que afecta directa-
ment a la qualitat de vida, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran 
importància com pel seu impacte psicosocial. Les malalties bucodentals afecten a 
les classes socials més desafavorides, amb menys recursos i afectades per circums-
tàncies que els vulnerabilitzen. Hi ha una relació evident entre la situació econòmi-
ca (ingressos, ocupació i nivell educatiu) i la prevalença i afectació de les malalties 
bucodentals, que es dóna al llarg de tota la vida i afecta a totes les poblacions, tant 
de països amb ingressos baixos, mitjans o alts. D’acord amb dades de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, les desigualtats en matèria de salut bucodental són conse-
qüència d’un conjunt de factors biològics, psicosocials, comportamentals, socials i 
polítics, la incidència dels quals determina les condicions socials de les persones al 
llarg de la seva vida.
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Paràgraf segon
Esmena 225
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició al segon paràgraf del preàmbul

La càrrega de malaltia de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la 
malaltia periodontal, és de gran rellevància malgrat que la seva prevenció s’hagi 
mostrat extraordinàriament efectiva, com ho demostren els resultats de programes 
de salut pública dental implementats en altres Comunitats Autònomes. En aquest 
sentit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera 
de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva ac-
tualització, desenvolupa en el seu punt 9 de l’Annex II la cobertura en «atenció a la 
salut bucodental»amb un contingut que, tot i que se circumscriu a l’atenció exclusi-
va als processos aguts per a persones adultes, també contempla, amb destinació a la 
població infantil, Programes d’Atenció Dental Infantil (PADI) que han estat imple-
mentats des de principis dels anys 90 en altres comunitats autònomes.

Esmena 226
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació, addició i supressió

Exposició de motius 2n paràgraf
Actualment, la càrrega de malaltia de les afeccions bucodentals, singularment la 

càries i la malaltia periodontal, és significativa, malgrat que la seva prevenció hagi 
estat extraordinàriament efectiva, com ho demostren els resultats de programes de 
salut pública dental implementats en altres Comunitats Autònomes. En aquest sen-
tit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de 
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualit-
zació, desenvolupa en el seu punt 9 de l’Annex II la cobertura en «atenció a la salut 
bucodental»amb un contingut que, tot i que se circumscriu a l’atenció exclusiva als 
processos aguts per a persones adultes, també contempla, amb destinació a la po-
blació infantil, Programes d’Atenció Dental (PAD) que han estat implementats des 
principis dels anys 90 en algunes comunitats autònomes.

Paràgraf tercer
Esmena 227
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

Exposició de motius 3r paràgraf
D’acord amb els fonaments d’integralitat que defineix l’article 46 de la Llei Ge-

neral de Sanitat (1986), i dels principis informadors de concepció integral expressats 
a l’article 2 de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (1990), la salut bucodental 
s’hauria d’incloure a les prestacions gratuïtes del SNS, que d’acord amb la cartera 
de serveis bàsica, hauria d’incorporar les activitats sanitàries de promoció i preven-
ció de la salut necessàries per garantir-la.

Paràgraf quart
Esmena 228
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació, addició i supressió

Exposició de motius 4t paràgraf
El fet que certes prestacions de salut bucodental no estiguin incloses en la carte-

ra de prestacions pública ha comportat una afectació en la salut amb un clar biaix de 
classe social, ja que sovint els serveis privats són inaccessibles per a població amb 
privacions socioeconòmiques importants.
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En població infantil, l’Enquesta de Salut Oral a Espanya 2015 mostra una varia-
ció de 8,9 a 17,9% de prevalença de càries actives en nenes i nens de 12 anys segons 
nivell socioeconòmic alt o baix amb una variació de 8,9 a 17,9% en cas de dentició 
permanent, i en les necessitats d’obturació complexa en població infantil de 6 anys 
d’edat mostra una variació de 8,1 a 20,6% en dentició temporal en població infantil 
de 6 anys d’edat. En població adulta, segons la mateixa enquesta, la prevalença de 
càries actives varia del 31,5% al 50% segons nivell socioeconòmic alt o baix.

Paràgraf cinquè
Esmena 229
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació del cinquè paràgraf del preàmbul

L’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 assenyala que el 59% de la població adul-
ta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de 
Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida 
sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econò-
mic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons dades de la Encues-
ta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder 
accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa 
sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%), 
així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%).

Esmena 230
GP de Ciutadans (1)
D’addició al cinquè paràgraf a la exposició de motius

L’Enquesta de Salut de Catalunya 2017 assenyala que el 60% de la població adul-
ta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de 
Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida 
sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econò-
mic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons dades de la Encues-
ta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder 
accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa 
sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%), 
així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%). Les polítiques 
han de tenir un paper prioritari en la prevenció i aquesta ha de començar en l’etapa 
més precoç, això és, la compresa entre els zero i els set anys

Esmena 231
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació i addició

Exposició de motius 5è paràgraf
L’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 assenyala que el 59% de la població 

adulta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. Pel que fa a la po-
blació infantil, respecte la freqüència amb que habitualment es raspalla les dents, 
el 59,4% de la població es raspalla com a mínim dos cops al dia (54,5% els nens i 
64,6% les nenes). La diferència més significativa s’observa entre nens amb mares 
amb estudis universitaris respecte nens amb mares amb estudis primaris. En el cas 
dels nens hi ha 7,2 punts de diferència (57,1% i 49,9%, respectivament) i en el cas 
de les nenes 7,3 punts (65,9% i 58,6%, respectivament).

L’Enquesta de Salut de Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de 
classe social més afavorida sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desa-
favorida. L’argument econòmic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: 
segons dades de la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Cata-
lunya manifesta no poder accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest 
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percentatge s’incrementa sensiblement en les classes socials amb menys recursos 
(passant del 4% al 22%), així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat 
laboral (24%).

Paràgraf sisè
Esmena 232
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
De supressió al sisè paràgraf del preàmbul

Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta 
realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció, 
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, i feta des dels serveis 
públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població amb 
necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil a par-
tir d’un Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI). Alhora, disposa l’organització 
necessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.

Esmena 233
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació

Exposició de motius 6è paràgraf
Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta 

realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció, 
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, prestada a través dels 
serveis públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població 
amb necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil 
a partir d’un Programa d’Atenció Dental (PAD). Alhora, disposa l’organització ne-
cessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.

Paràgraf setè
Esmena 234
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
De modificació del paràgraf setè del preàmbul

Aquesta Llei consta de tres capítols, quatre disposicions addicionals, una dispo-
sició derogatòria i tres disposicions finals.

Esmena 235
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De modificació i d’addició

Exposició de motius 7è paràgraf
Aquesta Llei consta de quatre capítols, tres disposicions addicionals, una dispo-

sició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Paràgraf vuitè
Esmena 236
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De supressió i addició

Exposició de motius 8è paràgraf
El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte, finalitats i 

àmbit d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en 
matèria de salut bucodental. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut 
bucodental de la població, creant un sistema d’informació que ha d’incloure tant en-
questes poblacionals periòdiques com dades dels recursos públics i privats existents, 
de la seva activitat i qualitat, integrant aquesta informació en el sistema general d’in-
formació sanitària de Catalunya.
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Esmena 237
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició al final del vuitè

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte i àmbit 
d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en matèria 
de salut bucodental. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut bucoden-
tal de la població, creant un sistema d’informació que ha d’incloure tant enquestes 
poblacionals periòdiques com dades dels recursos públics i privats existents, de la 
seva activitat i qualitat, integrant aquesta informació en el sistema general d’infor-
mació sanitària de Catalunya. Finalment, estableix l’impuls de polítiques preventi-
ves, de salut pública i interdeparamentals per promoure la salut bucodental de la 
població.

Paràgraf novè
Esmena 238
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
De supressió al novè paràgraf del preàmbul

El capítol II s’ocupa del Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya 
(PADI– Catalunya) i en ell es determinen la població infantil i juvenil coberta i els 
serveis inclosos.

Esmena 239
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (11)
De modificació i supressió

Exposició de motius 9è paràgraf
L’objecte del capítol II és el Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya 

(PADI - Catalunya) el públic objectiu destinatari, la seva regulació i les funcions que 
s’han de prestar mitjançant el mateix.

Paràgraf desè
Esmena 240
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (12)
De supressió

Exposició de motius 10è paràgraf
És especialment destacable la regulació del servei bucodental de referència com 

a subjecte responsable del seguiment de l’atenció dental del menor durant tot el 
temps en què li correspongui estar incorporat al PADI. És una decisió essencial en 
la Llei, ja que garanteix un seguiment personalitzat i continu de cada un dels nens, 
nenes i joves dins del Programa.

Esmena 241
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
De modificació i supressió al desè paràgraf del preàmbul

És especialment destacable la regulació del servei bucodental de referència com 
a subjecte responsable del seguiment de l’atenció dental del menor durant tot el 
temps en què li correspongui estar incorporat al PADI de la persona. És una decisió 
essencial en la Llei, ja que garanteix un seguiment personalitzat i continu de cada 
un dels nens, nenes i joves dins del Programa.
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Paràgraf onzè
Esmena 242
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (13)
De supressió

Exposició de motius 11è paràgraf
El capítol II regula així mateix la col·laboració de la Conselleria competent en 

matèria d’Ensenyament per a la implantació del Programa i la necessària coordina-
ció assistencial entre atenció primària i atenció especialitzada a través d’anotació en 
la història clínica sobre si el menor rep l’assistència del PADI.

Esmena 243
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
De supressió de l’onzè paràgraf del preàmbul

El capítol II regula així mateix la col·laboració de la Conselleria competent en 
matèria d’Ensenyament per a la implantació del Programa i la necessària coordina-
ció assistencial entre atenció primària i atenció especialitzada a través d’anotació en 
la història clínica sobre si el menor rep l’assistència del PADI.

Paràgraf dotzè
Esmena 244
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
De supressió del dotzè paràgraf del preàmbul

El capítol III disposa la creació i regulació de l’Oficina Dental Comunitària com 
a òrgan de monitorització de la salut bucodental de la població catalana i garant 
d’una correcta prestació d’assistència tant en relació a la pròpia salut bucodental 
com a les instal·lacions, les bones pràctiques i la seguretat dels pacients, incloent la 
vigilància sobre publicitat i propaganda comercials en l’àmbit de la salut bucodental.

Esmena 245
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (14)
De modificació

Exposició de motius 12è paràgraf
El capítol III tracta la provisió i coordinació en matèria de salut bucodental. La 

provisió dels serveis, la planificació professional del servei per fer efectiva l’assis-
tència a la salut bucodental, així com la participació d’altres ens per assolir una 
coordinació integral entre diferents nivells assistencials.

Paràgraf tretzè
Esmena 246
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (15)
De modificació

Exposició de motius 13è paràgraf
El Capítol IV determina l’òrgan garant en matèria de salut com a responsable 

de les polítiques públiques en matèria de salut bucodental, les seves funcions i les de 
coordinació i gestió. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut buco-
dental de la població, articulant sistemes d’informació que incorporin les dades 
referents a la salut bucodental, de la seva activitat i qualitat, que permetin fer-ne el 
seguiment i integrar aquesta informació en el sistema general d’informació sanità-
ria de Catalunya.
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Esmena 247
SP del Partit Popular de Catalunya (20)
De modificació del paràgraf tretzè de l’exposició de motius

[...] en l’àmbit de la salut bucodental.
El Capítol IV encomana a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-

lunya les funcions a desenvolupar en l’àmbit de la salut bucodental i particularment 
les referents a aquesta llei.

Les disposicions addicionals [...].

Addició de nous paràgrafs
Esmena 248
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 4t bis

No només és l’activitat assistencial la que influeix en la salut bucodental, sinó 
que les activitats de prevenció i promoció de la salut tenen un alt impacte en la sa-
lut. Els estudis realitzats mostren que la prevalença d’hàbits saludables s’allunya de 
les recomanacions i que aquests hàbits són més favorables quan els estudis materns 
son universitaris. Per tant, cal considerar que no només l’accés a la prestació gra-
tuïta dels serveis públics marca aquest biaix de classe social, sinó que també ho fan 
altres variables com nivell d’estudis dels pares, tipus de dieta, hàbits personals com 
raspallat de les dents, etc.

Esmena 249
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 4t ter

D’acord amb dades de l’Organització Mundial de la Salut, les desigualtats en 
matèria de salut bucodental són conseqüència d’un conjunt de factors biològics, psi-
cosocials, socicomportamentals, socials i polítics, la incidència dels quals determi-
na les condicions socials de les persones al llarg de la seva vida.

Esmena 250
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 4t quater

Les malalties bucodentals afecten a les classes socials més desafavorides, amb 
menys recursos i afectades per circumstàncies que els vulnerabilitzen. Hi ha una re-
lació evident entre la situació econòmica (ingressos, ocupació i nivell educatiu) i la 
prevalença i afectació de les malalties bucodentals, que es dóna al llarg de tota la 
vida i afecta a totes les poblacions, tant de països amb ingressos baixos, mitjans o 
alts. L’OMS considera que les desigualtats en matèria de salut bucodental són dife-
rencies injustes en les societats actuals, però evitables, que poden reduir-se mitjan-
çant intervencions de salut pública adreçades a pal·liar els efectes dels factors de 
risc més comuns: fomentant una dieta equilibrada –baixa en sucres i potenciant la 
ingesta de fruites i verdures–, la reducció del consum d’alcohol i tabac, promovent el 
raspallat de les dents, etc. En definitiva amb polítiques actives de prevenció, promo-
ció i atenció a la salut bucodental de la població amb la finalitat de reduir la càrre-
ga de les malalties dentals en generacions futures i a través de programes específics.

Esmena 251
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició d’un nou paràgraf després del cinquè paràgraf del preàmbul

No només és l’activitat assistencial la que influeix en la salut bucodental, sinó 
que les activitats de prevenció i promoció de la salut tenen un alt impacte en la sa-
lut. Els estudis realitzats mostren que la prevalença d’hàbits saludables s’allunya de 
les recomanacions i que aquests hàbits són més favorables quan els estudis materns 
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son universitaris. A tall d’exemple, l’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 indica 
que respecte la proporció de població infantil que es raspalla les dents com a mínim 
dos cops al dia, hi ha una diferència de 7 punts entre nens amb mares amb estudis 
universitaris respecte nens amb mares amb estudis primaris (57,1% i 49,9%, respec-
tivament) així com entre nenes (65,9% i 58,6%, respectivament). L’OMS considera 
que les desigualtats en matèria de salut bucodental són diferencies injustes en les so-
cietats actuals, però evitables, que poden reduir-se mitjançant intervencions de salut 
pública adreçades a pal·liar els efectes dels factors de risc més comuns: fomentant 
una alimentació equilibrada, baixa en sucres i potenciant la ingesta de fruites i ver-
dure, la reducció del consum d’alcohol i tabac, promovent el raspallat de les dents, 
etc. En definitiva amb polítiques actives de prevenció, promoció i atenció a la salut 
bucodental de la població amb la finalitat de reduir la càrrega de les malalties den-
tals en generacions futures i a través de programes específics.

Esmena 252
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (16)
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 15 bis

Tanmateix es fixa la disposició transitòria i la derogatòria.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional i les esmenes 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 248, 249, 250, 251 i 252 i el text de la proposició que dona a l’expo-
sició de motius el redactat següent:

«Exposició de motius
La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut que afecta directa-

ment la qualitat de vida, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran 
importància com pel seu impacte psicosocial.

Actualment, la càrrega de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la 
malaltia periodontal, és significativa, malgrat que la seva prevenció hagi estat ex-
traordinàriament efectiva. En aquest sentit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de 
setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de 
Salut i el procediment per a la seva actualització, desenvolupa en el seu punt 9 de 
l’Annex II la cobertura en «atenció a la salut bucodental»amb un contingut que, tot 
i que se circumscriu a l’atenció exclusiva als processos aguts per a persones adul-
tes, també contempla, amb destinació a la població infantil, Programes d’Atenció 
Dental (PAD) que han estat implementats des de principis dels anys 90 en algunes 
comunitats autònomes.

D’acord amb els fonaments d’integralitat que defineix l’article 46 de la Llei Ge-
neral de Sanitat (1986), i dels principis informadors de concepció integral expres-
sats a l’article 2 de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (1990), la salut bu-
codental s’hauria d’incloure a les prestacions gratuïtes del SNS, que d’acord amb la 
cartera de serveis bàsica, hauria d’incorporar les activitats sanitàries de promoció 
i prevenció de la salut necessàries per garantir-la.

El fet que certes prestacions de salut bucodental no estiguin incloses en la car-
tera de prestacions pública i gratuïta ha comportat una afectació en la salut amb un 
clar biaix de classe social, ja que sovint els serveis privats són inaccessibles per a 
població amb privacions socioeconòmiques importants.

En població infantil, l’Enquesta de Salut Oral a Espanya 2015 mostra una pre-
valença de càries actives en nenes i nens de 12 anys segons nivell socioeconòmic 
alt o baix amb una variació de 8,9 a 17,9% en cas de dentició permanent, i en les 
necessitats d’obturació complexa en població infantil de 6 anys d’edat mostra una 
variació de 8,1 a 20,6% en dentició temporal. En població adulta, segons la mateixa 
enquesta, la prevalença de càries actives varia del 31,5% al 50% segons nivell so-
cioeconòmic alt o baix.
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No només és l’activitat assistencial és la que influeix en la salut bucodental, sinó 
que les activitats de prevenció i promoció de la salut tenen un alt impacte en la sa-
lut. Els estudis realitzats mostren que la prevalença d’hàbits saludables s’allunya de 
les recomanacions i que aquests hàbits són més favorables quan els estudis materns 
son universitaris. A tall d’exemple, l’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 indica 
que respecte la proporció de població infantil que es raspalla les dents com a mínim 
dos cops al dia, hi ha una diferència de 7 punts entre nens amb mares amb estudis 
universitaris respecte nens amb mares amb estudis primaris (57,1% i 49,9%, respec-
tivament) així com entre nenes (65,9% i 58,6%, respectivament). L’OMS considera 
que les desigualtats en matèria de salut bucodental són diferencies injustes en les so-
cietats actuals, però evitables, que poden reduir-se mitjançant intervencions de salut 
pública adreçades a pal·liar els efectes dels factors de risc més comuns: fomentant 
una alimentació equilibrada, baixa en sucres i potenciant la ingesta de fruites i ver-
dures, la reducció del consum d’alcohol i tabac, promovent el raspallat de les dents, 
etc. En definitiva amb polítiques actives de prevenció, promoció i atenció a la salut 
bucodental de la població amb la finalitat de reduir la càrrega de les malalties den-
tals en generacions futures i a través de programes específics.

L’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 assenyala que el 59% de la població adul-
ta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de 
Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida 
sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econò-
mic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons dades de la Encues-
ta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder 
accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa 
sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%), 
així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%).

Així doncs, les polítiques d’atenció a la salut bucodental han de tenir un paper 
prioritari en la prevenció i aquesta ha de començar en l’etapa més precoç, la com-
presa entre els zero i els set anys, i han de tenir present relació evident entre la si-
tuació econòmica (ingressos, ocupació i nivell educatiu) i la prevalença i el grau 
d’afectació que tenen les malalties bucodentals.

Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta 
realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció, 
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, prestada a través dels 
serveis públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població 
amb necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil 
a partir d’un Programa d’Atenció Dental (PAD). Alhora, disposa l’organització ne-
cessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.

Aquesta llei consta de quatre capítols, quatre disposicions addicionals, una dis-
posició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte, les finalitats 
i l’àmbit d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en 
matèria de salut bucodental. També estableix l’impuls de polítiques preventives, de 
salut pública i interdepartamentals per promoure la salut bucodental de la població.

El capítol II s’ocupa del Programa d’Atenció Dental de Catalunya (PAD-Catalu-
nya) i en ell es determinen la població coberta i els serveis inclosos.

Regula així mateix la prioritat de la prestació dels serveis des de l’Atenció Primà-
ria i la necessària coordinació assistencial entre atenció primària i atenció especia-
litzada a través d’anotació en la història clínica sobre si el menor rep l’assistència 
del PADI.

El capítol III tracta la vigilància i el seguiment de la salut bucodental de la po-
blació, així com el control de la bona pràctica odontològica a tots els serveis, creant 
un sistema d’informació que ha d’incloure tant enquestes poblacionals periòdiques 
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com dades dels recursos públics i privats existents, de la seva activitat i qualitat, inte-
grant aquesta informació en el sistema general d’informació sanitària de Catalunya.

El capítol IV crea l’Oficina de Salut Bucodental com a òrgan responsable d’im-
pulsar, coordinar i avaluar les polítiques públiques en matèria de salut bucodental. 
També s’hi regulen les seves funcions així com la creació d’una Comissió Assessora, 
que exercirà d’òrgan consultiu de l’Oficinal.

Les disposicions addicionals estipulen l’adopció de mesures per a la implantació 
de la llei, la seva difusió i avaluació.

Les disposicions finals regulen el desenvolupament normatiu de la Llei i la seva 
entrada en vigor.

El Parlament de Catalunya aprova aquesta llei seguint les disposicions dels ar-
ticles 55, 61 i 62 del Capítol I de l’Estatut d’Autonomia en l’àmbit de competències 
que contempla l’article 162 del capítol II del mateix Estatut i que en el seu article 
23 estableix el dret de totes les persones a accedir en condicions d’igualtat i gratuï-
tat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les 
lleis, així com el punt i de l’article 8 de la Llei 15/1990 del 9 de juliol d’Ordenació 
Sanitària a Catalunya que preveu la «Promoció, protecció i millora de la salut buco-
dental, fent especial èmfasi en els aspectes preventius, tot incorporant progressiva-
ment les prestacions assistencials fonamentals»

La ponència no fa cap recomanació respecte de les esmenes 231, 247

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei per a un servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’Atenció Dental Infantil a Catalunya

ESMENES PRESENTADES

Esmena 253
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De supressió al títol de la Proposició de Llei

Proposició de llei per a un servei d’atenció pública a la salut bucodental i de crea-
ció del Programa d’Atenció Dental Infantil a Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 253.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Jorge Soler González, GP Cs; Lluís Guinó i Subirós, GP JxCat; M. Assumpció 

Laïlla i Jou, GP ERC; Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units; Marta Ribas 
Frías, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Ser-
ra, SP PPC; diputats
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Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes 
tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00070/12

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 58, tinguda el 21.07.2020, DSPC-P 103.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 74056; 74065; 74072; 74079; 74091 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 23.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 74056)

A la Mesa Del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a l’articulat de la Proposició 
de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Administració 
i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article únic

Article únic. S’afegeix una nova disposició transitòria cinquena a la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Disposició transitòria cinquena
El departament competent en infància i adolescència establirà el mecanisme 

adequat perquè aquells menors que hagin estat sota la guarda o tutela de la Gene-
ralitat i no hagin rebut la pensió d’orfanesa després de la modificació produïda per 
la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comer-
cials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begu-
des ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni a la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, vegin res-
tablert el seu dret a percebre-la.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 74065)

A la Mesa del parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat 
de la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per 
l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició de la disposició transitòria

Disposición transitoria
La Generalitat de Cataluña establecerá un procedimiento que tenga como obje-

tivo reembolsar el total de las prestaciones o pensiones de la Seguridad Social no 
recibidas por los menores o adolescentes tutelados por la Generalitat de Cataluña, 
desde la entrada en vigor de que tengan como máximo 21 años a 31 de diciembre 
del 2020, a causa de lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
14/2010, de 27 de mayo.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 74072)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a l’articulat de la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors 
orfes tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article únic

Article únic. D’addició d’una nova disposició addicional a la Llei 14/2010, del 27 
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

S’addiciona una nova disposició addicional a la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, amb el text següent: 

«Disposició addicional. Afectació de les prestacions rebudes pels menors o ado-
lescents orfes tutelats per l’Administració de la Generalitat

»1. La pensió d’orfandat d’un menor o adolescent sota la guarda o tutela de l’ad-
ministració de la Generalitat s’integra en el patrimoni de l’infant o adolescent orfe, 
del que passa a formar-ne part. Un cop assolida la majoria d’edat o acabada la si-
tuació de guarda o tutela de la Generalitat, l’entitat protectora ha de lliurar a l’orfe 
la totalitat de el seu patrimoni, o si encara és menor d’edat, a les persones titulars 
de la pàtria potestat o de la tutela.

»2. El departament competent en matèria d’infància i adolescència ha d’establir 
un procediment per fer efectiu el reemborsament total de les prestacions o pensions 
d’orfandat retingudes i no rebudes pels menors o adolescents tutelats per la Genera-
litat de Catalunya que restin pendents i no cobertes per la reforma introduïda en la 
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i de el sec-
tor públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements ràdio tòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició transitòria

Disposición transitoria
La Generalitat de Cataluña establecerá un procedimiento que tenga como objeti-

vo reembolsar el total de las prestaciones o pensiones de la Seguridad Social no re-
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cibidas por los menores o adolescentes tutelados por la Generalitat de Cataluña, que 
tengan como máximo 21 años a 31 de diciembre del 2020, a causa de lo establecido 
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2010, de 27 de mayo.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 74079)

A la Mesa del Parlamento 
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado de la 
Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Ad-
ministració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del artículo único que pasaría a ser el artículo uno con el 
siguiente contenido

Artículo 1. Modificación de la Disposición adicional séptima de la Ley 14/2010, 
de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia 

Disposición adicional séptima. Integración de las prestaciones y pensiones en el 
patrimonio del menor.

La pensión de orfandad de un niño o adolescente bajo la guarda o tutela de la 
Generalidad se integra en el patrimonio del niño o adolescente huérfano, del que 
pasa a formar parte. Una vez alcanzada la mayoría de edad o terminada la situa-
ción de guarda o tutela de la Generalidad, la entidad protectora debe entregar al 
huérfano, o a las personas titulares de la patria potestad o de la tutela, si todavía es 
menor de edad, la totalidad de su patrimonio.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 2

Artículo 2. Devolución de las pensiones retenidas por la Generalitat de Catalunya
El Govern de la Generalitat de Cataluña establecerá un procedimiento que tenga 

como objetivo reembolsar el total de las prestaciones o pensiones de orfandad rete-
nidas y no recibidas por los menores o adolescentes tutelados por la Generalitat de 
Cataluña, desde la entrada en vigor de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas 
fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación 
de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en es-
tablecimientos turísticos, sobre elementos radio tóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Enmienda 3
GP de Ciutadans 
De adición de un nueva disposición adicional 

Reparación de los derechos de los menores afectados por la retención de las pen-
siones de orfandad

El Govern de la Generalitat establecerá las medidas necesarias para reparar 
los derechos de los menores o adolescentes recogidos en los artículos 15 y 17 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron conculcados por la retención de las 
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pensiones o prestaciones de orfandad destinándolas a subvenir los gastos deriva-
dos de la atención del servicio público que recibían en base a la Instrucción 1/2012 
de 24 de febrero, sobre las prestaciones y las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social, de las cuales son o eran beneficiarios los menores y los adolescentes tute-
lados por la DGAIA, con el objeto de reembolsarles el total de las prestaciones o 
pensiones de orfandad retenidas y no recibidas desde la entrada en vigor de dicha 
Instrucción hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas 
fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación 
de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en es-
tablecimientos turísticos, sobre elementos radio tóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De supresión parcial de la disposición derogatoria

Queda derogada cualquier disposición adicional de rango igual o inferior que sea 
contraria a lo regulado en la presente ley. En particular, queda derogada la disposi-
ción adicional séptima a la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supresión de la disposición transitoria

La Generalitat de Cataluña establecerá un procedimiento que tenga como objeti-
vo reembolsar el total de las prestaciones o pensiones de la Seguridad Social no re-
cibidas por los menores o adolescentes tutelados por la Generalitat de Cataluña, que 
tengan como máximo 21 años a 31 de diciembre del 2020, a causa de lo establecido 
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2010, de 27 de mayo.

Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74091)

A la Mesa del parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors 
orfes tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Disposició addicional (nova). Afectació de les prestacions rebudes pels menors o 
adolescents orfes tutelats per la Generalitat de Cataluña

1. Els menors o adolescents orfes que són beneficiaris d’una prestació o pensió de 
la Seguretat Social estan totalment exempts de subvenir a qualsevol despesa deriva-
da de l’atenció que, per causa de la seva orfandat, reben per part de la Generalitat.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Disposició addicional (nova). Afectació de les prestacions rebudes pels me-nors 
o adolescents orfes tutelats per la Generalitat de Cataluña

2. L’import de les prestacions o pensions de què en són beneficiaris els menors 
o adolescents orfes seran dipositats en un compte bancari d’un sol ingrés a nom del 
menor o adolescent. Per norma general, no es permetrà la disposició d’aquestes 
prestacions o pensions fins el moment que finalitzin les mesures de tutela o guarda 
a càrrec de l’entitat tutelar, a excepció de protegir i mantenir el patrimoni del menor, 
fer front a tributs, comissions, multes o embargaments d’algun tipus d’infracció (i 
qualsevol altre de naturalesa anàloga) i garantir la cobertura de les necessitats bà-
siques sempre en pro de l’interès superior del menor.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Disposición transitoria
La Generalitat de Cataluña establecerá un procedimiento que tenga como objeti-

vo reembolsar el total de las prestaciones o pensiones de la Seguridad Social no re-
cibidas por los menores o adolescentes tutelados por la Generalitat de Cataluña, que 
tengan como máximo 21 años a 31 de diciembre del 2020, a causa de lo establecido 
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2010, de 27 de mayo.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Disposición final segunda
Aquesta llei entra en vigor el dia següent d’haver estat publicada al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin un augment 
de crèdits o una disminució d’ingressos en relació al pressupost vigent, que no en-
trarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins disposar d’un 
nou pressupost aprovat a l’entrada en vigor de la present norma.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN 

LECTURA ÚNICA

Reg. 74231; 74261; 74262; 74264 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

23.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, EL GRUP PARLAMENTARI DE 

CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 74231)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes transaccionals a 
la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Ad-
ministració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).
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Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 3 

Artículo 3. Adición de una nueva disposición adicional a la Ley 14/2010 de los 
derechos y las oportunidades en la infancia y adolescencia. Devolución de las pen-
siones retenidas por la Generalitat de Catalunya.

Disposición adicional 
La Generalitat de Cataluña establecerá el mecanismo adecuado para reparar 

los derechos de los menores o adolescentes recogidos en los artículos 15 y 17 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron conculcados por la retención de las 
pensiones o prestaciones de orfandad destinándolas a subvenir los gastos derivados 
de la atención del servicio público que recibían en base a la Instrucción 1/2012 de 
24 de febrero, sobre las prestaciones y las pensiones de sistema de Seguridad Soci-
al, de las cuales son o eran beneficiarios los menores y los adolescentes tutelados 
por la DGAIA, con el objeto de reembolsarles el total de las prestaciones o pensio-
nes de orfandad retenidas y no recibidas desde la entrada en vigor de dicha Instruc-
ción hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales 
y administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los 
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en estable-
cimientos turísticos, sobre elementos radio tóxicos, sobre bebidas azucaradas enva-
sadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES 

I UNITS PER AVANÇAR, SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR 

DE CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP 

PARLAMENTARI REPUBLICÀ, (REG. 74261)

A la Mesa del parlament
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Ale-
jandro Fernández Álvarez, portaveu del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Crup Parlamentan Republicà, d’acord 
amb el que s’estableix per l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes transaccionals a la Proposició de llei de l’exempció de copagament 
als menors orfes tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, SP del Partit Popular de 
Catalunya, GP de JxCat, GP Republicà
D’addició d’un nou article 2

Artículo 2. Adición de una nueva disposición adicional a la Ley 14/2010 de los 
derechos y las oportunidades en la infancia y adolescencia. Devolución de las pen-
siones retenidas por la Generalitat de Catalunya

Disposición adicional 
El departamento competente en materia de infancia y adolescencia establecerá 

el mecanismo adecuado para hacer efectivo el reembolso total de las prestaciones o 
pensiones de orfandad retenidas y no recibidas por los menores o adolescentes tute-
lados por la Generalitat de Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley 5/2017, de 
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28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público 
y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comer-
ciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, 
sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units;  Alejan-

dro Fernández Álvarez, SP PPC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i 
Paretas, GP Republicà; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES 

I UNITS PER AVANÇAR, SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA (REG. 74262)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, Alejandro Fernández Álvarez, represen-
tant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
transaccionals a la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes 
tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, SP del Partit Popular de 
Catalunya
D’addició d’una disposició final 

Disposición final 
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario 

Oficial de la Generalitat de Cataluña a excepción de las medidas que supongan un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la presente 
normativa.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; porta-

veus. Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 74264)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Par-
lamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes transaccionals a la Proposició de llei de 
l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Administració i de la mo-
dificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia (tram. 202-00070/12).
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Esmena transaccional 2
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article únic que passaria a ser l’article 1

Artículo 1. Modificación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2010, 
de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia Disposición 
Adicional Séptima que pasa a tener el siguiente redactado.

Disposición Adicional Séptima. Integración de las prestaciones y pensiones en el 
patrimonio del menor.

1.El importe de las prestaciones o pensiones que causen los niños o los adoles-
centes que se encuentran bajo tutela o guarda de la Generalidad queda afectado a 
subvenir los gastos derivados de la atención del servicio público que reciben sola-
mente en relación con el cumplimiento de las obligaciones alimenticias en favor de 
los hijos, según lo establecido por la normativa en materia de seguridad social.

2.Los menores o adolescentes huérfanos que son beneficiarios de una prestación 
o pensión están totalmente eximidos de subvenir a cualesquiera gastos derivados 
de la atención que, por causa de su orfandad, reciben por parte de la Generalitat.

3. La pensión de orfandad de un niño o adolescente bajo la guarda o tutela de 
la Generalidad se integra en el patrimonio del niño o adolescente huérfano, del que 
pasa a formar parte. Una vez alcanzada la mayoría de edad o terminada la situa-
ción de guarda o tutela de la Generalidad, la entidad protectora debe entregar al 
huérfano, o a las personas titulares de la patria potestad o de la tutela, si todavía es 
menor de edad, la totalidad de su patrimonio.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i 

Paretas, GP ERC; portaveus

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 651)

En el BOPC 651, a la pàgina 15, es va publicar, per error, l’acord de proposta de 
tramitació en lectura única davant el Ple. Per consegüent, aquest acord resta anul·lat.
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