
Article 3
S�homologarà amb el certificat C (coneixements mitjans):

1. L�alumnat en possessió del títol de Batxiller (LOGSE), que compleixi
les condicions següents:

a) Haver finalitzat els estudis a partir del curs 2003-04.
b) Haver cursat l�àrea/assignatura de llengua catalana de forma oficial, al

llarg de l�educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.
c) No haver tengut exempció de l�avaluació de llengua catalana en els

estudis esmentats.
d) Haver superat la matèria de llengua catalana al final del batxillerat. 

CAPÍTOL III
Procediment i acreditació

Article 4
Procediment

El procediment d�homologació s�iniciarà a sol·licitud de la persona inte-
ressada, mitjançant instància individual normalitzada, segons el model que figu-
ra  a l�annex d�aquest Decret, adreçada a l�òrgan competent de l�Administració
educativa autonòmica. La documentació que s�ha d�adjuntar a la instància és la
que consta al final de l�esmentat annex d�aquest Decret.

Article 5
Certificat d�homologació

L�Administració educativa, una vegada que hagi verificat les dades que
consideri oportunes, ha de lliurar a la persona interessada un document acredi-
tatiu de l�homologació, a l�efecte que pertoqui.

Article 6
Validesa dels certificats d�homologació

Els certificats d�homologació dels estudis de llengua catalana de l�educa-
ció secundària obligatòria i del batxillerat tendran, sense cap més tràmit admi-
nistratiu, el mateix valor d�acreditació que els que disposa la normativa vigent
per als certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Disposició addicional primera

Es manté la vigència de l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de 14
de maig de 2002, per la qual es regula l�homologació dels estudis de llengua
catalana de l�educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats
de la Junta Avaluadora de Català, publicada en el BOIB núm. 64, de 28 de maig
de 2002, per als estudis finalitzats amb anterioritat al curs acadèmic 2003-04.

Disposició addicional segona

Es faculta al conseller d�Educació i Cultura per determinar, mitjançant
ordre, els criteris per l�emissió d�ofici dels certificats d�homologació reconeguts
en aquest decret, prèvia la comprovació, també d�ofici, de la concurrència en els
alumnes, dels requisits necessaris per obtenir-los.

Així mateix es faculta la Direcció General d�Administració i d�Inspecció
Educativa perquè adopti les mesures organitzatives corresponents i dicti les
resolucions que siguin necessàries per fer efectives les disposicions previstes en
aquest Decret.

Disposició addicional tercera

L�Administració educativa, amb l�informe previ de la Comissió tècnica
d�assessorament per a l�ensenyament de i en llengua catalana, podrà lliurar cer-
tificats d�homologació establerts en aquest Decret, a l�alumnat que estigui en
possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o títol de
Batxiller, i que presenti justificació d�haver cursat la llengua catalana a altres
comunitats autònomes de l�Estat espanyol, d�acord amb les condicions esta-
blertes en aquest Decret. 

Disposició final única

Aquest Decret començarà a vigir l�endemà d�haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de juliol de 2005.

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El conseller d�Educació i Cultura,
Francisco J. Fiol Amengual

ANNEX

Model d�instància de sol·licitud per a l�alumnat que estigui en possessió del títol
de Graduat en educació secundària obligatòria o Batxiller.

Sol·licitud d�homologació dels estudis de llengua catalana de l�educació
secundària obligatòria i del batxillerat amb els nivells corresponents dels certi-
ficats de la Direcció General de Política Lingüística.

DADES PERSONALS

Llinatges i  nom _______________________________________________
DNI. _________________________ Telèfon ________________________
Adreça ______________________________________________________
Adreça electrònica _____________________@______________________
CP _________________ Localitat ________________________________
Centre on vaig acabar l�etapa de
Educació primària _____________________________________________
Educació secundària ___________________________________________
Batxillerat ___________________________________________________

EXPÒS que, d�acord amb la documentació aportada, estic en possessió del títol
de
-Graduat en educació secundària obligatòria
-Batxiller

Per això ,
SOL·LICIT l�homologació d�aquests estudis amb el certificat corresponent de
la Direcció General de Política Lingüística.

Palma, _____ d _______________________ de 200__
Signatura:

DOCUMENTS APORTATS:
- Fotocòpia compulsada del llibre d�escolaritat, on constin els estudis realitzats
segons les condicions requerides, com també la superació de l�àrea/assignatu-
ra/matèria de llengua catalana  o àmbit sociolingüístic/camp de coneixement de
comunicació, de final dels estudis prevists en aquest Decret.

- Certificat emès per qualsevol institut d�educació secundària públic o òrgan
competent de l�Administració autonòmica, on constin els requeriments
acadèmics d�aquest Decret. (Per a l�alumnat procedent d�altres comunitats
autònomes).

Director General d�Administració i d�Inspecció Educativa. Govern  de les
Illes Balears.

� o �

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 14220

Decret 87/2005, de 29 de juliol, de gestió de la prestació sanità-
ria en matèria de salut bucodental a la població d�entre 6 i 15
anys de les Illes Balears.

La Constitució espanyola, a l�article 43, reconeix el dret a la protecció de
la salut i encomana als poders públics l�organització i la tutela de la salut públi-
ca a través de les mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

L�Estatut d�Autonomia de les Illes Balears, a l�article 10.14, confereix a
la comunitat autònoma competència exclusiva en matèria de sanitat i higiene.

L�article 6 de la Llei 14/1986, de 25 de abril, general de sanitat, estableix
que les actuacions de les administracions publiques sanitàries estan orientades a
la promoció de la salut, a promoure l�interès  individual, familiar i social per la
salut, mitjançant l�adequada educació sanitària de la població, a garantir que les
accions sanitàries es dirigeixen a la prevenció de les malalties i no tan sols a la
curació d�aquestes, a garantir l�assistència sanitària en tots els casos de pèrdua
de la salut i a promoure les accions necessàries per a la rehabilitació funcional i
reinserció social del pacient.
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La Llei 16/2003, de 8 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut reflecteix l�atenció bucodental com una prestació a oferir des del nivell
de l�atenció primària de salut.  A més, a la disposició transitòria única indica
que, mentre que no s�aprovi el Reial decret que reguli la cartera de serveis del
Sistema Nacional de Salut, vigirà el Reial decret 63/1995, de 20 de gener, d�or-
denació de les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut. En aquest
sentit i pel que fa a la salut bucodental, el Reial decret determina a l�apartat 2.5
de l�annex I �Prestacions sanitàries facilitades directament a les persones pel
Sistema Nacional de Salut i finançades amb càrrec a la Seguretat Social o fons
estatals adscrits a la sanitat�, la inclusió, dins l�atenció primària, de les presta-
cions d�atenció a la salut bucodental, que comprèn mesures preventives i assis-
tencials particulars per a la població infantil.

El Reial decret 1474/2001, de 27 de desembre, realitza el traspàs a la
comunitat autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de l�Institut
Nacional de la Salut (INSALUD). 

La Llei 5/2003, de 4 d�abril, de salut de les Illes Balears, estableix a l�ar-
ticle 28 que l�ordenació de les prestacions sanitàries és una de les actuacions de
planificació i ordenació del sistema sanitari de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears considera que la promoció de la salut i la
prevenció de la malaltia són objectius bàsics per millorar la salut dels ciutadans
i vol aprofundir en l�efectiva protecció de la salut bucodental dels infants entre
els 6 i 15 anys, mitjançant la configuració d�un sistema integral d�atenció buco-
dental, ja que la major part de les lesions en la dentició permanent comencen en
aquests trams d�edat. 

Així, la finalitat d�aquest Decret és la regulació i la determinació dels cri-
teris de gestió de les prestacions d�atenció a la salut bucodental als residents en
el territori de les Illes Balears, amb edat compresa entre els 6 i els 15 anys, tenint
en compte específicament la situació especial de les persones amb discapacitats,
de conformitat amb l�establert a l�article 16 de la Llei 5/2003, de 4 d�abril, de
salut de les Illes Balears, sobre la necessitat de desenvolupar actuacions especí-
fiques per a col·lectius subjectes a un major risc per a la salut individual.

La gestió de les prestacions d�assistència bucodental es realitzarà no tan
sols mitjançant els recursos propis del Servei de Salut de les Illes Balears, sinó
també a través dels recursos privats prèviament contractats a tal efecte. En l�ac-
cés a aquestes prestacions queda garantit l�exercici per part del ciutadà del dret
de lliure elecció de metge que li atorga l�article 19.a) de la Llei 5/2003, de 4 d�a-
bril, de salut de les Illes Balears.

D�acord amb l�article 67.2.b) de la Llei 5/2003, de 4 d�abril, de salut de
les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears, per a un desenvolupa-
ment més eficaç de la gestió, pot formalitzar acords, convenis o altres fórmules
de gestió integrada o compartida amb altres entitats públiques o privades, enca-
minats a una òptima coordinació i al millor aprofitament dels recursos sanitaris
disponibles. De conformitat amb aquest article i amb la normativa reguladora de
la contractació administrativa, el Servei de Salut de les Illes Balears formalitza-
rà un contracte marc de gestió de serveis públics amb odontòlegs i metges esto-
matòlegs privats per tal de donar cobertura a la població infantil en el termes
prevists en aquest Decret. 

El Servei de Salut de les Illes Balears durà a terme el seguiment i l�ava-
luació de la implantació del present Decret per tal d�assegurar que la prestació
es dóna amb garanties de seguretat i qualitat, la responsabilitat de les quals s�en-
comana a les administracions públiques sanitàries, mitjançant els centres
públics i privats del seu àmbit, segons l�article 29 de Llei 16/2003, de 8 de maig,
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. També vetlarà pel compli-
ment de la normativa aplicable en protecció de les dades de caràcter personal
dels pacients.

Per desenvolupar les accions previstes en aquest Decret, el Servei de Salut
de les Illes Balears elaborarà i difondrà entre tots els professionals implicats en
l�atenció dental infantil el Programa d�Atenció Dental Infantil com a guia de
pràctica clínica. Aquest Programa tendrà com a objectiu disminuir l�afectació de
la dentició definitiva i aconseguir reduir la prevalença de càries. El Programa
recollirà tota la sèrie d�actuacions a dur en l�atenció a tots els beneficiaris de les
prestacions d�assistència bucodental previstes en aquest Decret. Per assolir dit
objectiu s�establiran una sèrie d�actuacions tant des del punt de vista preventiu
com de l�assistencial fixant-se uns objectius específics que faran referència a la
reducció de riscs per a la dentició dels nins mitjançant la prevenció de la càries,
a promoure actuacions d�educació per a la salut bucodental i a les actuacions
necessàries per al tractament d�urgències i per al tractament dels traumatismes
del grup incisiu-caní. A més, com tots els programes d�actuació clínica, inclou-
rà un apartat especial per als sistemes d�informació i per a l�avaluació dels
objectius de dit programa. 

Per tot el que s�ha exposat, i d�acord amb el Consell Consultiu, a propos-
ta de la consellera de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de
Govern, a la sessió de dia 29 de juliol de 2005.

DECRET

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte 

L�objecte del present Decret és:
a) Establir els criteris essencials d�actuació que han de regir en la gestió

de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental, destinada als nins de les
Illes Balears.

b) Regular un sistema de contractació i pagament dels odontòlegs i met-
ges estomatòlegs privats adherits al programa, que han de dur a terme l�assis-
tència bucodental.

Article 2
Àmbit d�aplicació

1. L�àmbit d�aplicació del present Decret s�estén a tots els nins residents
a les Illes Balears, que tenguin dret a l�assistència sanitària a càrrec del Servei
de Salut de les Illes Balears, l�edat dels quals estigui compresa entre els 6 i els
15 anys, ambdós inclosos.

2. La garantia de les prestacions d�assistència bucodental recollides en
aquest Decret comença l�1 de gener de l�any en què es compleixen els 6 anys i
finalitza al 31 de desembre de l�any en què es compleixen els 15 anys.

TÍTOL II
GESTIÓ DE L�ASSISTÈNCIA BUCODENTAL

Article 3
Elecció de professional

1. Els pares, tutors o responsables de les persones incloses dins de l�àm-
bit d�aplicació d�aquest Decret podran optar perquè l�assistència bucodental
sigui prestada pels facultatius especialistes del Servei de Salut de les Illes
Balears o per un dels facultatius privats contractats a l�efecte per l�esmentat
Servei. El professional, dins l�àmbit d�aplicació d�aquest Decret, és responsable
de la prestació de l�assistència bucodental del menor. De totes les actuacions
dutes a terme en un pacient n�ha de quedar constància a la història bucodental. 

2. El Servei de Salut de les Illes Balears facilitarà als pares, tutors o res-
ponsables de les persones incloses dins l�àmbit d�aplicació d�aquest Decret
durant el mes de desembre de cada any els documents següents:

a) La llista dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears i dels
professionals privats contractats que poden ser elegits.

b) El taló d�acceptació de l�assistència bucodental. El dret a beneficiar-se
de l�assistència bucodental prevista en aquest Decret queda acreditat mitjançant
el taló d�acceptació que ha de facilitar anualment i amb caràcter individual el
Servei de Salut de les Illes Balears. El taló d�acceptació constitueix prova de la
primera visita anual realitzada al pacient i de l�elecció del professional, així com
del manteniment, si n�és el cas, d�aquesta elecció en els anys següents. El taló
s�ha de signar pels pares, tutors o responsables del menor i pel professional ele-
git. Desprès de fer-se la primera visita anual el professional trametrà el taló al
Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Dins l�àmbit d�aplicació del present Decret, els odontòlegs o estomatò-
legs privats contractats pel Servei de Salut de les Illes Balears han de dur a terme
les actuacions recollides en els articles 7, 8, 9 i 10. 

4. Els facultatius especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears han
de dur a terme, a més de les actuacions a què es refereix l�apartat anterior, les
actuacions següents:

a) La informació i l�educació en matèria d�higiene i salut bucodental a les
escoles.

b) La cirurgia dental que necessiti de quiròfan.
c) L�assistència bucodental d�acord amb el que estableixen els articles 7 a

10 d�aquest Decret, a persones amb discapacitats que, a causa de la seva defi-
ciència, no poden mantenir, sense ajuda de tractaments sedatius, el necessari
autocontrol per una adequada atenció sanitària.

5. En els casos prevists a les lletres b) i c) de l�apartat anterior d�aquest
article, l�odontòleg o estomatòleg corresponent ha d�informar d�aquestes cir-
cumstàncies al director general o l�òrgan de direcció del Servei de Salut de les
Illes Balears i als pares, tutors o responsables del menor per tal que aquest sigui
atès pels facultatius especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears.
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6. Els facultatius privats contractats pel Servei de Salut no poden refusar
cap pacient. No obstant això, podran comunicar al director general o l�òrgan de
direcció del Servei de Salut la concurrència d�alguna de les següents circums-
tàncies, el qual, una vegada valorades, podrà autoritzar expressament la dene-
gació de la prestació dels serveis:

a) Quan el pacient no acudeixi a les cites concertades sense justificació.
b) Quan el pacient presenti patologia dental per motiu de no haver acudit

a les revisions prescrites pel seu odontòleg o estomatòleg o perquè el nin s�in-
corpora per primer cop al programa, excepte la cohort de 6 anys.

c) Altres motius justificats que dificultin la prestació de l�assistència en
condicions adequades.

7. En els casos a què es refereix l�apartat anterior, el Servei de Salut de les
Illes Balears, valorades les circumstàncies, pot autoritzar el canvi de facultatiu.
En els casos en què el nin presenti patologia, el Servei de Salut pot prestar direc-
tament l�assistència dental al pacient. Una vegada que el nin hagi estat tractat de
la seva patologia podrà incorporar-se a la seva cohort d�edat, d�acord amb allò
que disposen els apartats 1 i 2 d�aquest article.

8. L�elecció duta a terme de conformitat amb els apartats anteriors es man-
tendrà mentrestant els pares, tutors o responsables del menor no manifestin la
seva voluntat contrària. En aquest cas, el director general o l�òrgan de direcció
del Servei de Salut de les Illes Balears, a sol·licitud prèvia de l�interessat i quan
existeixi causa justificada, pot autoritzar el canvi d�odontòleg o estomatòleg.

Article 4
Contractació d�odontòlegs i d�estomatòlegs privats. 

El Servei de Salut de les Illes Balears ha de formalitzar un contracte marc
de gestió de serveis públics amb els odontòlegs o estomatòlegs privats necessa-
ris. Posteriorment, s�han de realitzar els procediments negociats adients per tal
de garantir l�assistència bucodental objecte del present Decret.

Article 5
Sistema de pagament dels professionals contractats

1. La prestació de l�assistència bucodental per part dels odontòlegs o esto-
matòlegs contractats de conformitat amb l�article anterior ha de ser abonada pel
Servei de Salut de les Illes Balears, mitjançant un sistema capitatiu, és a dir, amb
una quantitat fixa per menor i any, pel conjunt de prestacions assistencials que
figuren als articles 8 i 9  del present Decret, amb independència del nombre de
visites realitzades que siguin necessàries a criteri del facultatiu, i d�acord amb
l�import màxim que figura a l�annex d�aquest Decret.

2. En els casos regulats a l�article 10 del present Decret, s�ha de seguir un
sistema de pagament per tractament realitzat, prèvia presentació de la correspo-
nent factura al Servei de Salut de les Illes Balears per part de l�odontòleg o esto-
matòleg corresponent, i d�acord amb l�import màxim que figura a l�annex del
present Decret.

Article 6
Seguiment i avaluació

1. El Servei de Salut de les Illes Balears ha de procedir al seguiment i l�a-
valuació de la implantació i desenvolupament de les mesures adoptades en
aquest Decret i es reserva la capacitat d�auditar i inspeccionar tant en matèria
administrativa com assistencial, als estomatòlegs i odontòlegs contractats, per
tal de garantir la qualitat i la seguretat de la prestació bucodental, així com de
conèixer, mitjançant el procediment que estimi oportú, el grau de satisfacció
dels pacients i dels pares, tutors o responsables d�aquests.

2. Els odontòlegs o estomatòlegs contractats resten obligats a facilitar la
informació que el Servei de Salut de les Illes Balears estimi necessària per tal
de garantir un efectiu seguiment i control de la implantació del present Decret.

3. Tant els odontòlegs o estomatòlegs contractats com el Servei de Salut
de les Illes Balears han de respectar la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.

TÍTOL III
CONTINGUT DE L�ASSISTÈNCIA BUCODENTAL

Article 7
Contingut de l�assistència bucodental

L�assistència bucodental comprèn:
a) Una revisió anual de la salut bucodental.
b) Els tractaments d�assistència bucodental que es descriuen a l�article 9.
c) Els tractaments especials d�assistència bucodental en la dentició per-

manent que es descriuen a l�article 10.
d) Informació i educació en matèria d�higiene i salut bucodental dirigida

a la població escolar.

Article 8
Revisió anual

La revisió anual consta de les intervencions següents:
a) Exploració de tots els components de la cavitat bucal, que ha d�inclou-

re l�exploració radiològica intraoral quan la patologia del menor així ho neces-
siti, segons criteri de l�odontòleg o estomatòleg corresponent.

b) Informació i educació en matèria d�higiene i salut bucodental, que ha
d�anar dirigida als menors i als pares, tutors o responsables d�aquests.

c) Aplicació de fluor tòpic, d�acord amb les necessitats de cada pacient.

Article 9
Tractaments d�assistència bucodental 

Els tractaments d�assistència bucodental són els següents:
a) Segellat de fissures o fosses a la dentició permanent, quan el pacient ha

patit o pateix càries a la dentició temporal, en alguna peça permanent, o quan
l�estat de les peces dentals del menor ho faci convenient, segons criteri de l�o-
dontòleg o estomatòleg.

b) Obturacions en alguna peça permanent, quan es detecti càries i quan
així ho aconselli l�avaluació del seu estat i velocitat de progressió, segons crite-
ri de l�odontòleg o estomatòleg.

c) Tractament pulpars (endodòncies) o extraccions (exodòncies) de peces
permanents en casos de lesions pulpars irreversibles, segons criteri de l�odontò-
leg o estomatòleg.

d) Extraccions (exodòncies) de peces temporals.
e) Tartrectomies, quan es detectin càlculs dentals en dentició permanent, i

en cap cas per motius estètics.
f) Atenció en cas d�urgència que inclou, a més de les prestacions esta-

blertes en els apartats anteriors, la prescripció del tractament pal·liatiu farmaco-
lògic.

Article 10 
Tractaments especials d�assistència bucodental 

1. Els tractaments especials d�assistència bucodental inclosos en el
Programa d�atenció dental infantil són el conjunt de mitjans emprats per tal de
curar o alleujar els trastorns del grup incisiu-caní a causa de malformacions i/o
traumatismes en la dentició permanent.

2. Aquests tractaments han de ser autoritzats prèviament o comunicats de
manera immediata al Servei de Salut de les Illes Balears, amb un informe clínic
de l�odontòleg o estomatòleg justificant la seva necessitat i, si n�és el cas, la
urgència de la intervenció, d�acord amb el que preveuen els apartats següents.

3. Els tractaments especials que han de ser autoritzats pel director general
o l�òrgan de direcció del Servei de Salut de les Illes Balears amb caràcter previ
a la realització són els següents:

- Corona provisional resina
- Corona definitiva
- Gran reconstrucció (MID)
- Mitjana reconstrucció (IM o ID)
- Monyó metàl·lic colat
- Pern prefabricat intraradicular
- Mantenidor d�espai de resina.

4. Els tractaments especials: urgents que han de ser comunicats al direc-
tor general o l�òrgan de direcció del Servei de Salut de les Illes Balears de mane-
ra immediata després de la realització són els següents:

- Endodòncia amb gutaperxa
- Extracció dental per traumatisme
- Reimplant  dentari amb ferulització
- Ferulització de dues o més dents 
- Apicoformació
- Sutura de teixits tous 

Article 11 
Exclusions

Queden exclosos de l�assistència bucodental garantida en aquest Decret
els següents tractaments:

a) Tractaments d�ortodòncia i les extraccions que es deriven d�aquests.
b) Tractaments reparadors de la dentició temporal.
c) Implants ossi-integrats i la restauració protètica corresponent.
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d) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
e) Traumatismes i/o malformacions que no afectin el grup incisiu-caní.

Article 12 
Tercers obligats al pagament

En el cas d�existència d�un tercer obligat al pagament s�ha d�estar al que
es disposa en els articles 16.3 i 83 de la Llei 14/1986, de 25 d�abril, general de
sanitat, en el punt 3 de l�art. 4 de la Llei 5/2003, de 4 d�abril, de salut de les Illes
Balears, en la disposició addicional vigèsima segona del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, i altres normes que en resultin d�aplicació.

Article 13 
Programa d�atenció dental infantil

1. El Programa d�atenció dental infantil (PADI) és el conjunt de mesures
preventives i actuacions assistencials que garanteixen una atenció sanitària de
qualitat, uniforme en tot el territori de les Illes Balears.

2. Els tractaments d�assistència bucodental descrits en aquest Decret s�han
d�aplicar de conformitat amb el Programa esmentat a l�apartat anterior, que el
Servei de Salut de les Illes Balears elaborarà com a guia d�actuació clínica basa-
da en l�evidència científica.

Disposició transitòria
Règim transitori d�implantació 

Mentre que es vagin incorporant tots els grups d�edat al PADI de forma
gradual, els facultatius especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears han
d�assumir la demanda generada pels grups d�edat no tributaris del PADI, seguint
el model previ a l�entrada en vigor del present Decret. 

Disposició final primera
Desenvolupament reglamentari

Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per
dictar les disposicions necessàries per la correcta aplicació, desenvolupament i
execució del present Decret, i en particular, per actualitzar les quanties establer-
tes en l�annex, mitjançant la corresponent ordre.

Disposició final segona
Entrada en vigor

El present Decret entra en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. No obstant això, l�assistència bucodental a
què es refereix aquest Decret s�ha d�implantar de forma gradual, començant
amb tots aquells menors que compleixin 6 anys en l�any 2005. Aquests nins con-
tinuaran dins del programa en anys successius fins a arribar als 15 anys.
S�aniran incorporant cada any els menors que compleixin 6 anys.

Palma, 29 de juliol de 2005.

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La consellera de salut i consum,
Aina Castillo Ferrer

ANNEX

Quanties a abonar als odontòlegs i els estomatòlegs contractats

Les quanties màximes a percebre pels odontòlegs i estomatòlegs contrac-
tats de conformitat amb el present Decret fins que siguin actualitzades de con-
formitat amb la disposició final primera, són les següents:

a) En els supòsits recollits en els articles 8 i 9 del present Decret, el taló
d�acceptació tendrà un preu fix de 40 euros per any i per persona visitada (sis-
tema capitatiu), amb independència del nombre de visites realitzades i del trac-
tament realitzat durant l�any al pacient.

b) En el cas dels tractaments especials inclosos a l�article 10  del present
Decret, la quantia a percebre s�ajustarà al següent quadre de tarifes en funció del
tractament realitzat:

TRACTAMENT DENTAL PREU
Corona provisional resina 35,00
Corona definitiva 175,00

Endodòncia amb gutaperxa 80,00
Extracció dental por traumatisme 32,00
Ferulització de dues o més dents 80,00
Reimplant dentari amb ferulització 120,00
Gran reconstrucció  (MID) 52,00
Mitjana reconstrucció (IM o ID) 41,00
Monyó metàl·lic colat 80,00
Pern prefabricat intraradicular 20,00
Apicoformació 100,00
Sutura de teixits tous 30,00
Mantenidor d�espai de resina. 120-150
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 14222

Decret 88/2005, de 29 de juliol, pel qual es crea la delegació del
Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al
Desenvolupament.

L�article 10 del Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes
Balears, pel qual s�estableix l�estructura orgànica de la Conselleria de
Presidència i Esports, determina com a competències d�aquesta, mitjançant la
Direcció General de Cooperació, les funcions relatives a la cooperació social i
a les relacions de solidaritat amb altres pobles.

L�acció del govern en aquesta matèria es materialitza en el suport i el
finançament d�importants projectes que impulsen organitzacions no governa-
mentals i altres agents de cooperació, adreçats a contribuir a la millora de les
condicions de vida i a les possibilitats de desenvolupament econòmic i social
sostenible dels pobles menys afavorits del món.

Aquesta acció governamental, per la seva dispersió geogràfica i la multi-
tud d�agents involucrats, necessita d�un seguiment específic i continu i d�una
canalització dels fluxos d�informació que siguin adients a la dimensió que repre-
senta.

Per dur a terme aquesta tasca, es considera convenient crear una delega-
ció del Govern de les Illes Balears per a la cooperació al desenvolupament, figu-
ra que ja existeix dins d�aquesta Administració en altres àrees.

Atès això, a proposta de la consellera de Presidència i Esports, i havent-
ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 29de juliol de 2005

DECRET
Article 1

1. Es crea la Delegació del Govern de les Illes Balears per a la Cooperació
al Desenvolupament. Aquesta Delegació queda adscrita a la conselleria compe-
tent en matèria de Cooperació, mitjançant la direcció general que tingui atribuï-
des aquestes funcions.

2. L�àmbit territorial d�actuació de la Delegació serà aquell en que es des-
envolupin accions de cooperació al desenvolupament, finançades amb fons del
Govern de les Illes Balears.

Article 2

La Delegació del Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al
Desenvolupament ha de desenvolupar les funcions següents:

a) Fer tasques de supervisió i inspecció dels projectes de cooperació al
desenvolupament finançats amb fons del Govern de les Illes Balears.

b) Elaborar informes per a la direcció general competent sobre els resul-
tats de les tasques d�inspecció i supervisió dels projectes.

c) Dur a terme prospeccions sobre les possibilitats de l�acció de coopera-
ció del Govern, dins del marc del Pla director i els plans anuals de cooperació,
i emetre els informes i les propostes corresponents amb caràcter no vinculant.

d) Qualssevol altres que li encomani el conseller competent en matèria de
Cooperació, a través de la direcció general que tingui atribuïdes aquestes fun-
cions.

Article 3

1. Al capdavant de la Delegació del Govern de les Illes Balears per a la
Cooperació al Desenvolupament hi ha d�haver un delegat, que ha de nomenar
per decret el Consell de Govern a proposta del conseller competent, entre per-
sones de reconegut prestigi i experiència en assumptes relacionats amb la coo-
peració al desenvolupament.
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