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El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
impugna el decret de teràpies naturals de la 
Generalitat 

 
 
BARCELONA, 25 de juny (EUROPA PRESS) 
 
 
   El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha impugnat el decret de teràpies naturals de la 
Generalitat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), segons ha explicat a 
Europa Press el degà del col·legi, Daniel Giménez. 

   Giménez ha explicat que el col·legi va presentar un recurs davant de l'alt tribunal el passat 30 
d'abril, amb l'Associació Espanyola de Fisioterapeutes i la Confederació Nacional d'Escoles 
Universitàries de Fisioteràpia. 

   Segons el col·legi, el decret aprovat per la Generalitat "envaeix competències de la professió 
de fisioterapeuta i posa en perill la salut dels ciutadans", en acreditar pràctiques que no 
requereixen l'especialització i els anys d'estudi que inverteix un diplomat en Fisioteràpia. 

   Així mateix, també se sumen a les queixes del col·legi altres institucions com l'Organització 
Mèdica Col·legial (OMC), el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el Col·legi de Psicòlegs de 
Barcelona, ha dit Giménez. 

   El passat 19 de juny es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) l'aprovació de 
la Conselleria de Salut de les Guies d'Avaluació de Competències en Teràpies Naturals, 
referides a la formació i avaluacions a les quals hauran de sotmetre's els professionals que 
vulguin ser acreditats. 

   Segons el col·legi, es tracta d'un "motiu més de decepció i disconformitat davant del decret", 
aprovat el passat 30 de gener per part del Consell Executiu. 
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