
 
 
 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 
 
 

Els Fisioterapeutes alerten contra la publicitat 
enganyosa de cursos que prometen feina com a 

sanitaris 
 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco i el 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra han dedicat el seu videoconsell d’agost a 
prevenir al ciutadà sobre aquests cursos i sobre els falsos professionals que 
exerceixen sense titulació. 

 
(Barcelona, 17 d’agost de 2015)-.  El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas del País Vasco i el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra s’han 
servit del videoconsell del mes d’agost de la seva campanya, “12 mesos, 12 consells 
de salut”, per alertar a la població de la proliferació de cursos relacionats amb temes 
sanitaris que utilitzen publicitat enganyosa per atraure alumnes prometent feina fixa en 
aquest àmbit.  
 
No obstant això, els fisioterapeutes recorden que aquests cursos no habiliten per 
exercir cap tipus de professió sanitària. Així, expliquen que encara que a Espanya hi ha 
llibertat de formació, això no implica que després de rebre aquest tipus de cursos, els 
alumnes hagin adquirit les habilitats necessàries, ni les legals, per treballar en el camp 
de la Salut, ja que els veritables professionals sanitaris estan obligats a estudiar una 
carrera universitària que garanteixi i acrediti uns coneixements mínims que més tard es 
complementen amb un altre tipus de formació contínua.  
 
Aquests cursos de massatges, quiromassatges, acupuntura i altres practiques pròpies 
dels fisioterapeutes, que fins i tot en ocasions s’imparteixen en línia, amb una durada 
inferior a un any, fan publicitat prometent als alumnes una formació que els permetrà 
treballar a consultes privades, residències geriàtriques, etc., quan la realitat és que 
aquesta formació no els habilita per treballar en cap centre sanitari.  
 
En aquest sentit, informen que un centre sanitari és un conjunt organitzat de mitjans 
tècnics i instal·lacions en el qual professionals capacitats, per la seva titulació oficial o 
habilitació professional, realitzen activitats sanitàries específiques amb la finalitat de 
millorar la salut de les persones. Els centres sanitaris poden estar integrats per un o 
diferents serveis sanitaris, que constitueixen la seva oferta assistencial. 
 
Així mateix, un centre de Fisioteràpia és una unitat assistencial en la qual un 
fisioterapeuta és responsable de realitzar funcions i activitats pròpies de la seva 
titulació, amb finalitat preventiva, educativa o terapèutica, per al tractament de les 



malalties que cursen amb discapacitats o la recuperació de la funcionalitat utilitzant 
agents físics. 
 
Per evitar caure en mans de persones no qualificades que poden empitjorar la nostra 
lesió o inclús generar nous problemes, els fisioterapeutes insisteixen en recordar a la 
població la importància d’exigir que qui ens tracti sigui un professional sanitari 
acreditat. Així, per ajudar al ciutadà a identificar els veritables professionals catalans, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya té a la seva pàgina web 
www.fisioterapeutes.cat , un llistat amb tots els fisioterapeutes de Catalunya. 
 
Els fisioterapeutes afirmen que a Espanya existeix una manca de control en el que 
respecta a les anomenades “teràpies alternatives” o “medicina natural”. Aquesta 
desregularització provoca que s’obrin centres on s’ofereixen serveis de quiromassatge, 
massatge esportiu, pilates… etc, entre altres, amb llicències de perruqueria o amb 
epígrafs de llicències municipals de centre de naturopatia. La realitat és que aquestes 
“llicències” no acrediten per exercir les activitats sanitàries que fan publicitat i que 
desenvolupen sense cap tipus de control sanitari, assegurança de responsabilitat civil 
en cas de lesió, etc. 
 
El CFC, en el marc de la seva missió de promoció i prevenció de la salut del ciutadà, ha 
denunciat públicament tots aquells casos de publicitat enganyosa d’aquest tipus de 
centres. Durant aquests últims 5 anys de lluita contra l’intrusisme professional, el CFC 
ha obert un total de 240 expedients sospitosos d’intrusisme professional, dels quals el 
52% ha estat per iniciativa del Col·legi, el 43% per denúncia de col·legiats i el 5% per 
altres fonts. Del total d’expedients, el 24% ha estat per exercici irregular, el 43% per 
intrusisme professional i el 33% per publicitat enganyosa. Actualment, en el que 
portem d’any, el CFC ha obert 26 expedients.  
 
Per seguir lluitant contra l’intrusisme professional, el CFC: 

• augmentarà les mesures de pressió contra l’Administració pública, 
• denunciarà la publicitat enganyosa susceptible de rebre mesures correctives per 

part de l’Administració, els centres que despleguen activitat sanitària sense la 
corresponent titulació i les situacions d’exercici irregular, 

• informarà adequadament al ciutadà, tal com mostra el videoconsell del mes 
d’agost. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Campanya: “12 mesos, 12 consells de salut” 
Contacte: Silvia Quiñonero comunicacio@fisioterapeutes.cat // 93 446 41 78 


