
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Increment d’inspeccions de Treball als centres de fisioteràpia  
 

** Posició del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya arran del degoteig de consultes al 

respecte per part de col·legiats i empreses d’arreu de Catalunya ** 

 

 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya porta ja uns mesos atenent un degoteig de consultes per 

part de col·legiats en relació a una intensificació de les inspeccions de Treball a serveis de fisioteràpia 

(petits, mitjans i grans) d’arreu de Catalunya. L’objectiu d’aquestes inspeccions, segons ens 

manifesten els propis fisioterapeutes, se centrarien en les relacions laborals.  

 

Arran d’aquest fet, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vol manifestar el següent: 

 

• El Col·legi ha tingut constància d’aquesta situació a partir de les consultes que li estan 

arribant per part dels fisioterapeutes i diverses empreses de fisioteràpia, que se’ns han  

adreçat tot demanant informació, empara i assessorament  al respecte. 

 

• El Col·legi comprèn i comparteix la preocupació dels fisioterapeutes i les empreses afectades, 

que estan vivint aquesta situació amb incertesa. 

 

• Com no pot ser d’altra manera, el Col·legi respecta plenament les decisions de les autoritats 

competents. 

 

• De la mateixa manera, el Col·legi vol mostrar la seva preocupació perquè tot plegat no acabi 

representant un deteriorament dels serveis de fisioteràpia que presten aquestes empreses, 

tant en l’àmbit públic com privat, en benefici de la salut i la qualitat de vida de nombrosos 

ciutadans.  

 

• El Col·legi recomana a tots els col·legiats que certifiquin amb els seus assessors que les 

relacions laborals que els regeixen estan en consonància amb el marc laboral actual. 

Igualment, recordem a tots els col·legiats que tenen a la seva plena disposició les assessories 

del Col·legi per verificar si la seva situació s’atén als marcs legalment vigents. Els col·legiats 

poden contactar amb nosaltres al següent correu electrònic: cfc@fisioterapeutes.cat  
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