
 
 
 

 

 

 

 

Pràctiques comercials de La Caixa provoquen 
indignació entre odontòlegs catalans 

Els professionals han informat de la situació al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya, que ha extingit el seu acord de col·laboració amb l’entitat financera 

 
Barcelona, 16 de desembre de 2013.- El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya (COEC) ha rebut queixes per part de professionals odontòlegs 
perjudicats per la política comercial de La Caixa pel seu producte “Adeslas 
Dental”.  

Els dentistes han informat al Col·legi de males pràctiques per part d’empleats 
de La Caixa, que oferien el producte “Adeslas Dental” a clients que els feien 
peticions de finançament per tractaments dentals en altres clíniques 
odontològiques. 

Tot i les diverses trobades entre les dues entitats, no hi ha hagut cap canvi en la 
posició inicial de La Caixa i finalment el COEC ha extingit el contracte de 
col·laboració, que es remunta a juny de 2005 i tenia com a objecte la difusió i 
comercialització de determinats productes i serveis de l’entitat financera entre 
els seus col·legiats en condicions especials. El President del COEC, Dr. J. L. 
Navarro, ha declarat que “tot i les bones relacions mantingudes durant anys, l’abús 
de posició pel que fa a tècniques comercials pertorba greument al nostre col·lectiu, el que 
ens obliga a prendre una decisió dràstica.” 
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Sobre el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya és una institució integrada per prop 
de 5000 professionals odontòlegs col·legiats i té com a finalitats essencials les següents: 

 Ordenar l’exercici de la professió de dentista i defensar els interessos professionals dels 
seus col·legiats i col·legiades 

 Promoure i salvaguardar els principis deontològics i ètics de la professió 

 Promoure i fomentar el desenvolupament tècnic i científic de l’Odontologia i 
Estomatologia 

 Col·laborar amb administracions, institucions privades i associacions relacionades amb 
l’exercici de la professió 

Per acomplir aquestes finalitats, el Col·legi regula diferents procediments relacionats amb la 
pràctica de la professió, com el registre de clíniques i societats professionals, actua com a 
mediador entre pacient i professional i dona serveis als col·legiats i col·legiades. 

 

http://www.coec.cat/

