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Àmbit del Codi de Consum: article 252.2 c) de la LLei 
 

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya estableix el marc 
normatiu aplicable a les relacions de consum, segons el qual les clíniques dentals estan 
incloses dins l’àmbit d’aquesta norma quant a la seva relació amb els seus pacients 
considerats com a consumidors d’un servei sanitari. 
 
Cal entendre que les clíniques són subjectes obligats de les normes sobre  consum, doncs es 
consideren incloses dins els serveis bàsics, assistencials i sanitaris d’acord amb l’establert per 
l’article 251-2c) del Codi de Consum de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les irregularitats administratives més recurrents que l’Agència Catalana de Consum ha fet 
constar a les seves actes d’inspecció a les clíniques dentals són aquestes: 
 
Idioma: article 128-1 de la LLei  
 

D’acord amb aquest article: 
“Les persones consumidores, en les seves relacions de consum, tenen dret a ser ateses 
oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. 
 

“Les persones consumidores tenen dret a rebre en català: 
 

a) Les invitacions de compra, la informació de caràcter fix, la documentació 
contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres 
documents que hi facin referència o que se'n derivin. 

 
b) Les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequats dels béns i 
serveis, d'acord amb les seves característiques, amb independència del mitjà, format 
o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament 
amb la salvaguarda de la salut i la seguretat. 

 
c) Els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes 
normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que es 
derivi de la realització d'algun d'aquests contractes.” 

 
Tot el canal d’informació de la clínica dental amb el pacient ( en la seva vessant com a 
consumidor) ha d’estar disponible en català. Sense que sigui un obstacle que pugi estar en 
altres idiomes. Però ha de estar disponible en català. 
 
Aquesta norma és d’aplicació al pressupost, factura, publicitat, senyalització al rètol de la 
clínica i a tota la informació comercial que la clínica dental pugui emetre i/o lliurar als seus 
pacients. Aquest requisit no s'aplica a les marques, els noms comercials i la retolació 
emparada per la legislació de la propietat industrial. 
 
Si la clínica ha estat requerida per aquest concepte, en el context d’una inspecció, cal 
poder demostrar a l’Agència Catalana de Consum que es disposa d’aquesta 
documentació, en català. 

 
 
 
 



 

 
Llistat de preus: article 126-6 de la Llei 
El Codi de Consum especifica que els preus han de ser accessibles al públic. 
Els tractaments odontològics requeriran d’un estudi previ adaptat a la patologia i 
tractament de cada pacient, els  quals determinaran les seves necessitats i les tècniques 
de rehabilitació corresponents mitjançant tractaments d’implants, pròtesis, ortodòncia o 
endodòncia, entre d’altres. En aquest sentit, no existeixen procediments estàndards ni uns 
preus preestablerts dels tractaments odontològics. 
 
Donat que el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya no publica cap 
criteri d’orientació en matèria d’honoraris, els col·legiats han de determinar el preu del seu 
servei en funció del tractament realitzat a cada pacient. 

 
 

Horaris d’apertura: article 126-8 de la Llei 
 

L’odontologia és una professió on la flexibilitat horària és màxima i es treballa amb el 
procediment de cita prèvia. 
 
Els horaris han d’estar visibles des de l’exterior de la consulta. 
 
 

 
 
 
Pagaments per avançat i assegurança de caució: article 211-7 de la LLei 
 

Habitualment, els dentistes reben pagaments avançats dels seus pacients abans de la 
finalització d’un tractament. Aquests són una provisió de fons pel dentista per una sèrie 
d’intervencions professionals a la boca del pacient durant un temps determinat. 
 
Cal que el dentista asseguri qualsevol quantitat lliurada per avançat sempre que sigui 
superior al 25% del preu total del tractament i sempre que sigui superior a un import de 100 
euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tant, davant la dificultat de tenir exposat un llistat de preus de tots els serveis dentals, 
hi haurà prou, de manera alternativa amb la confecció d’un pressupost previ, detallat i 
per escrit lliurat al pacient, entès com a consumidor. 

 
El pressupost haurà de contenir tots els serveis, material i impostos inclosos degudament 
detallats. En el cas de què en virtut del desenvolupament del tractament hi hagi una 
modificació o ampliació del mateix, caldrà informar novament al pacient  del nou preu 
del tractament. 

 
En el cas de les clíniques a peu de carrer, aquesta obligació és ineludible. 

 
En el cas de les clíniques dentals ubicades a un pis d’un immoble, caldrà que es posi a la 
porta de la porteria o a la porta de la clínica. En el supòsit de què hi hagin problemes  per 
part de la comunitat de propietaris, caldrà que es faci aquesta al·legació davant 
l’Agència de Consum. 



 

 
 
 
 

 

 

El pacient que paga el tractament ho podrà fer de manera fraccionada donat que és un 
tractament que pot requerir d’una successió de visites molt dilatades en el temps. Però a fi 
d’evitar tenir contractada una assegurança per garantir aquestes aportacions rebudes, 
només es podrà rebre l’import parcial del tractament que es realitzi a cada  una de les 
visites, sense que aquest pagament pugui ser considerat un pagament avançat. 
 
 
Per a més informació: 
Assessoria Jurídica COEC assessoriajuridica@coec.cat 
 

 
Aquesta obligació no s’aplica quan el pacient només aboni fraccionadament aquelles 
quantitats corresponents a la part de tractament que efectivament estiguin finalitzades, o 
quan el dentista no accepti cap pagament per avançat que sobrepassi un import de 100 
euros o el 25% del preu total. 
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