
 

 

ENTITAT FINANCERA  

_______________________  

_______________________ 

 

 

Assumpte: Sol·licitud de suspensió/resolució del contracte de finançament per 

serveis amb IDENTAL  

 

A________________,  _________ de/d’ ___________ de 2018  

 

En/Na _______________________________________________________, major d’ 

edat, amb DNI ____________________________ i domicili a efectes de notificacions 

C/Av ________________________________________________, a la localitat de 

_____________________________, i amb adreça electrònica 

_____________________________________i telèfon ______________  

 

Em dirigisc a vostés com a titular del contracte de finançament subscrit amb la seua 

entitat, i vinculat, segons el dispost en l’article 29.1 de la Llei 16/2011, de 24 de juny, 

de contractes de crèdit al consum, a un contracte de prestació de serveis amb la clínica 

odontològica IDENTAL, constituint ambdues relacions jurídiques una única unitat.  

 

No obstant, la clínica IDENTAL està incomplint les seues obligacions contractuals, en 

tant que no està prestant els serveis contractats, en tot o en part, ni està realitzant les 

prestacions contractades amb la deguda diligència, fet que està provocant greus retards 

en el tractament mèdic, i fins i tot, posant potencialment en risc la salut al no realitzar 

els seguiments clínics necessaris, no dur a terme les probes imprescindibles ni utilitzar 

els materials adequats al tractament acordat.  

 

Per tot això, he interposat la corresponent reclamació extrajudicial (la còpia de la qual 

adjunte al present escrit), bé mitjançant Full de Reclamacions, expedient de reclamació 

davant la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, o Associació de 

Consumidors, sense que fins al moment la empresa responsable de IDENTAL haja 

donat una resolució satisfactòria.  

 

De conformitat amb el que s’exposa, i persistint per part de IDENTAL l’incompliment 

del tractament acordat, i sense que per raons de salut puga demorar-se el mateix ni 

seguir retardant, deu entendre’s per suspès i/o resolt dit contracte de prestació de servei 

amb IDENTAL, el que comporta, segons el dispost en els articles 26.2 i 29.3 de la Llei 

16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, que es deu igualment 

suspendre i/o resoldre el contracte de finançament vinculat. 

 

 



 

 

 

 

La determinació de la suspensió o de la resolució del contracte de prestació de serveis 

amb IDENTAL i, conseqüentment, el contracte de finançament, dependrà de les 

concretes circumstàncies personals i potencial risc a la salut que puguera suposar 

l’abandonament de les obligacions contractuals per part de l’empresa responsable de 

IDENTAL, així com de les mesures que la citada empresa puguera cometre per a 

restablir la prestació dels serveis, de les que, de moment, no es té cap notícia.   

 

No obstant, si per raons d’urgència mèdica, davant la situació actual del tractament i el 

seu incompliment, així com de l’estat mèdic o sanitari, tinguera que acudir a altre 

professional, i siguent estos fets imputables a IDENTAL, correspondrà declarar la 

resolució definitiva del contracte de prestació de serveis i de finançament.  

 

Per tot allò comentat, i havent constatat un incompliment en la prestació dels serveis 

finançats, correspon la immediata suspensió del cobrament de les quotes per part de la 

seua entitat financera, mentre dure dita situació i fins que es resolga la reclamació 

extrajudicial plantejada, sense perjudici de que, amb posterioritat, deguen liquidar-se els 

imports que s’hagueren abandonat en excés respecte dels serveis efectivament realitzats 

per IDENTAL o de les possibles responsabilitats en que la citada empresa haguera 

pogut incórrer.  

 

Per tot això,  

 

SOL·LICITE de la seua entitat, que tinguen per presentat l’escrit amb els documents 

que s’acompanyen i davant l’incompliment del contracte de prestació de serveis per 

IDENTAL, al que està vinculat el contracte de finançament, procedisquen a la suspensió 

immediata del mencionat contracte de finançament, paralitzant el cobrament de les 

quotes corresponents al finançament fins que es resolga la reclamació presentada front a 

IDENTAL per l’incompliment de la prestació de serveis finançats amb la seua entitat.  

 

Signatura ____________________________ 
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