
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

AMB MOTIU EL DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA 
 

El Col·legi de Fisioterapeutes denuncia les retallades dels 
honoraris per part de les mútues de salut  

 

 
Amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia (que se celebra avui), el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya vol mostrar la seva preocupació per la disminució 
continuada del preu per sessió que perceben els fisioterapeutes que presten els seus 
serveis per a mútues de salut. Els honoraris oferts per les mútues estan clarament per 
sota del preu de mercat i, fins i tot, en algunes ocasions, per sota del preu de cost del 
propi servei. És per això que el Col·legi de Fisioterapeutes ha constituït un Grup de 
Treball en Mútues de Salut dedicat de ple, en aquests moments, a l’elaboració d’un 
informe jurídic i un altre d’econòmic que ens marquin ben clarament quines són les 
accions que hem d’iniciar, sempre dins el marc de la legalitat vigent.  
 
El coordinador d’aquest Grup de Treball, el fisioterapeuta Francesc Rubí, membre de la 
junta del Col·legi de Fisioterapeutes, remarca que la crisi “ha propiciat que la majoria 
de mútues de salut, unilateralment, hagi anat modificant les condicions contractuals i 
de prestació de serveis als fisioterapeutes. Un fet que, a més, implica una curiosa 
paradoxa: estem realitzant els millors tractaments de la nostra jove història als preus 
més baixos de la mateixa, amb la qual cosa la supervivència de molts centres de 
fisioteràpia està en perill”. Hi ha hagut descensos per part d’algunes mútues de fins i 
tot el 32% del preu/hora, amb la qual cosa hi ha casos en què els fisioterapeutes 
cobren ara 7€ per sessió. 
 
Tot plegat provoca un seguit de problemes com és l’haver de treballar amb una ràtio 
de pacients elevada que, per un costat, augmenta els costos al centre i, per un altre, 
fins i tot pot arribar a disminuir la qualitat i l’efectivitat dels tractaments que es 
realitzen (cosa que arriba a plantejar problemes d’índole d’ètica professional). “Al 
capdavall, l’assegurat, que no té cap responsabilitat al respecte, és qui en resulta més 
perjudicat perquè, d’una banda, és el pacient que rep el tractament i, d’una altra, 
desconeix per complet la situació de precarietat laboral i professional que s’està 
fomentant”. Tot plegat pot portar a una disminució de la valoració professional i el 
consegüent deteriorament de la fisioteràpia, cosa que moltes vegades s’evita per 
l’entrega i bon savoir faire dels professionals. 



 
Ben conscients de les dificultats que pot comportar donar solució a un tema com 
aquest –el Col·legi no compta amb capacitat legal per establir cap negociació 
col·lectiva–, en aquests moments el Grup de Treball de Mútues valorar quins són els 
camins que es poden explorar en el marc de la legalitat vigent. Entre d’altres accions, 
es valora la possibilitat de treballar en un codi de bones pràctiques, de crear un segell 
de qualitat per als centres o d’establir negociacions amb les mútues a través de 
l’ACEFIC (Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya), pel que fa a honoraris, 
freqüentació, derivació...  
 
Des del Col·legi de Fisioterapeutes creiem que l’evolució de la nostra professió ha estat 
excel·lent durant les dues darreres dècades, amb un alt nivell de tecnificació i 
especialització. La creació dels graus i els màsters ens ha fet entrar de ple en el món de 
la ciència; hem passat de lluitar per ser coneguts com a sanitaris a ser, actualment, la 
segona professió sanitària més demandada a Espanya. No obstant, però, “hem 
d’aconseguir que tot això es tradueixi també en un reconeixement econòmic adequat, 
hem de treballar per uns honoraris i uns sous dignes”, en paraules de Manel Domingo, 
degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
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