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ARXIU DE LA CAUSA FUNNYDENT 
 

Avui, 23 de febrer de 2017, el COEC ha rebut la notificació del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 4 de Navalcarnero, de la Interlocutòria que decreta el 
sobreseïment provisional i arxiu de la causa que se segueix contra el Sr. Cristóbal López 
Vivar, Administrador Únic de les societats que eren titulars de les clíniques Funnydent. 
Aquesta causa es va obrir per la comissió d’un presumpte delicte d’estafa, produït 
com a conseqüència del tancament sobtat de les 9 clíniques Funnydent obertes a 
Madrid (7) i a Catalunya (2).   

  

Aquest delicte hauria afectat als pacients d’aquestes clíniques, els quals van presentar 
gaire bé 2500 denúncies amb un perjudici aproximat agregat de 9.000.000 euros. 

  

A les Diligències Prèvies tramitades al Jutjat de Navalcarnero s’han personat més de 50 
afectats, entre els quals es troba el COEC, que actua en defensa dels interessos 
col•lectius dels dentistes i dels pacients afectats que s’han sentit enganyats per 
l’actuació del Sr. López Vivar. 

  

Resumidament, els motius de l’arxiu de la causa que reflexa la Interlocutòria del Jutjat 
es basen en l’absència de proves que justifiquin l’existència d’engany o de qualsevol 
altra irregularitat que sigui penalment reprotxable, arribant a la conclusió del que l’únic 
que s’aprecia és una pèssima gestió empresarial, les conseqüències de la qual són un 
possible incompliment contractual sense transcendència penal. 

  

El COEC no comparteix les conclusions del Jutjat i considera que no existeixen motius 
per decretar l’arxiu de la causa. A aquests efectes, el COEC presentarà recurs contra 
la Interlocutòria del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Navalcarnero, 
com és gaire bé segur que faran molts altres afectats. El COEC estarà sempre al costat 
dels dentistes i els pacients que s’han vist perjudicats per l’actuació del Sr. López Vivar. 
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