
 
MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLET DEL VALLÈS, EN SUPORT A LES PERSONES AFECTADES PEL 

TANCAMENT DE LES CLÍNIQUES DENTIX  

 

Les clíniques dentals de la casa Dentix han tancat aquest mes de novembre la persiana a tot 

Espanya. L’empresa ha presentat un concurs de creditors i ha tancat “temporalment” les seves 

portes, segons la mateixa direcció de Dentix. La realitat és que el concurs deixa en un buit als 

100.000 clients que té arreu d'Espanya, una part d’ells a L’Hospitalet de Llobregat amb 61 

persones afectades, tot i que la xifra d’afectats pot incrementar-se,  ja que l’empresa tenia 

també una clínica dental a la nostra ciutat, a Rambla Nova número  12.  

Mentre no es resol el concurs de creditors, que pot acabar amb la liquidació de l’empresa, 

aquests clients estan en un buit en el cas que tinguessin tractaments a mitges a les clíniques de 

Dentix.  En bona part dels casos, tractaments finançats via crèdits bancaris.  

Per aquest motiu i com ja va fer anteriorment en el cas del frau protagonitzat per iDental, 

Catalunya En Comú Podem (CatECP) a la Comissió de Salut del Parlament, ha registrat una 

Proposta de resolució sobre el tancament de Dentix, que insta al Govern de la Generalitat a 

solidaritzar-se amb les persones afectades, majoritàriament gent de classe treballadora, amb 

escassos recursos i que ara es troben amb el pes d'un crèdit bancari per pagar, amb problemes 

de salut per tractaments mal fets o no finalitzats, i sense recursos per a poder-se defensar.  

També es reclama que el cas es tracti com un problema de salut pública, tant pel volum de 

gent afectada, com per l'afectació sanitària que comporta en molts d'aquests casos, com pel 

fet de tractar-se d'un col·lectiu vulnerable. I que com a autoritat sanitària que és, el 

Departament de Salut de la Generalitat activi tots els recursos adients i suficients per a donar-

hi resposta. Així com la creació d’un servei d'atenció centralitzada per a les persones afectades 

pel tancament de Dentix, de manera coordinada entre Salut i Consum, en contacte directe 

amb les associacions d'afectats per ajudar-los a defensar els seus drets.  

Tanmateix, que des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, s'ofereixi tractament 

a les persones que pateixin complicacions en la salut derivades dels tractaments fets en 

clíniques de Dentix. D'altra banda, que l’Agència Catalana de Consum faci la mediació 

necessària perquè les entitats financeres implicades deixin de passar a cobrament cap altra 

quota a les persones afectades de tots els crèdits atorgats i vinculats als tractaments a les 

clíniques Dentix.  

Atès que en aquesta mateixa línia l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de 

L’Hospitalet (OMIC) tramitarà les queixes dels afectats i n’està fent divulgació de les 

recomanacions de l'Agència Catalana del Consum per orientar els clients de Dentix que s’hagin 

trobat amb un tractament a mitges i molt sovint pagat, que afecten a persones. 

Atès que també el Ministeri de Consum del Govern espanyol ha fet diversos requeriments 

d'informació, des de l'octubre passat, a la companyia Dentix sobre la presentació del concurs 

de creditors, així com del nombre d'usuaris als qui donava servei i la forma de finançament 

d'aquests serveis.  



 
Així mateix, el Ministeri de Consum ha portat a terme comunicacions amb els jutjats 

Mercantils, amb el Banc d'Espanya i entitats financeres que han subscrit crèdits amb els 

afectats, i amb col·legis d'odontòlegs. També s'han reunit amb associacions d'afectats per 

vetllar pels seus drets i que es puguin personar com acreedors, coordinant accions amb les 

autoritats de Consum de les diferents Comunitats Autònomes.  

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Mollet del VALLES, a proposta del grup municipal de 

MOLLET EN COMÚ 

Aacorda:  

 PRIMER.- L’Ajuntament de Mollet del Vallès expressa la seva solidaritat i el seu suport a les 

persones afectades pel tancament de les clíniques Dentix a Catalunya i arreu de l’Estat 

espanyol. 

SEGON.- Donar suport a la proposta de resolució de Catalunya En Comú Podem al Parlament 

de Catalunya sobre el tancament de Dentix que insta al Govern i al Departament de Salut de la 

Generalitat a: 

 1) Crear, de forma urgent, una atenció centralitzada per a les persones afectades per aquest 

cas, que permeti coordinar recursos i facilitar informació, suport i respostes en les àrees de 

Salut i Consum. 

 2) Coordinar-se amb les associacions d’afectats per a fer campanyes d’informació pública que 

arribin a totes les persones afectades informant d’on dirigir-se i què fer per a defensar els seus 

drets.  

3) Assumir, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic i en coordinació amb el 

Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, l’assistència pericial gratuïta, d’acord 

amb l’article 6.6 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència pericial gratuïta, a les persones 

afectades pel tancament de Dentix. 

 4) Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament de les 

persones afectades que pateixin complicacions en la salut derivades dels tractaments fets en 

clíniques de Dentix.  

5) Assegurar, utilitzant tots els mecanismes de mediació i arbitratge dels que disposa l’Agència 

Catalana de Consum, que les entitats financeres implicades deixin de passar a cobrament cap 

altra quota a les persones afectades de tots els crèdits atorgats i vinculats als tractaments a les 

clíniques Dentix, en aplicació de la Llei 16/2011, de Contractes de Crèdit al Consum.  

TERCER.- Donar també suport, i demanar que es busquin solucions i mesures per ajudar al 

conjunt de treballadors i treballadores que han quedat afectats per aquest tancament de les 

clíniques. 

Quart. -  Valorar la personació com a acusació, per part de Ajuntament, en el supòsit que se'n 

derivessin actuacions penals. 

CINQUÈ- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, als 

grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de 

Mollet del Vallès (OMIC), a les Associacions de Veïns i Veïnes de Mollet del Vallès, a la 



 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Mollet del Vallès i a les centrals sindicals de la 

ciutat. 

Mollet del Vallès, 11 de Gener de 2021 

 

 

 

 

 


