
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Els fisioterapeutes demanen a Salut més presència en el 
sistema públic i un major compromís en la lluita contra 

l’intrusisme  
 
 

** El conseller de Salut, Antoni Comín, va rebre ahir a la tarda els 
representants del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que li van 

lliurar un decàleg de peticions ** 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) va posar damunt la taula del conseller 
de Salut de la Generalitat un decàleg de peticions que, entre d’altres coses, demana la 
incorporació de la Fisioteràpia de manera extensiva al sistema sanitari públic i 
l’enfortiment de la lluita contra l’intrusisme professional. El conseller de Salut de la 
Generalitat, Antoni Comín, va rebre ahir a la tarda el degà i la vicedegana del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, Manel Domingo i Mònica Rodríguez, respectivament. 
El CFC representa actualment 9.231 fisioterapeutes en actiu, dels quals el 67% són 
dones i el 33% homes.  
 
Les primeres peticions del decàleg coincideixen a demanar a la Generalitat una major 
presència i pes dels fisioterapeutes en el sistema públic de salut. De fet, el primer punt 
del decàleg demana textualment: “La inclusió del fisioterapeuta com a membre de 
l’equip d’Atenció Primària, amb la possibilitat d’accés directe per a patologies d’alta 
prevalença i baixa complexitat”. En aquesta sentit, el degà del CFC, Manel Domingo, va 
afirmar que “la Fisioteràpia, quan s’incorpora de manera extensiva al sistema sanitari 
públic amb accés directe als equips d’atenció primària, contribueix significativament a 
la disminució de despeses del sistema. D’una banda perquè redueix els costos en 
medicaments i, de l’altra, perquè afavoreix el decreixement de visites mèdiques en 
patologies d’alta prevalença i baixa complexitat”. 
 
En aquesta mateixa línia, el segon punt del decàleg demana a la Generalitat la revisió 
de les ràtios, tenint en compte que “l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
recomana una ràtio d’un fisioterapeuta per cada 1.200 habitants, d’acord amb la qual, 
hauríem de disposar de 6.269 places de Fisioteràpia en Atenció Hospitalària i Atenció 
Comunitària”.  
 

http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/fisioterapia_catalunya_decaleg.pdf


Es tracta d’una xifra que actualment està molt lluny de les recomanacions mundials, 
tot i que el CFC no disposa actualment de les dades oficials de l’Institut Català de la 
Salut. Es dona el cas que, avui dia a Catalunya, la majoria de professionals sanitaris 
ofereixen els seus serveis al sistema públic, mentre que la Fisioteràpia (tot i que és la 
tercera professió pel que fa al nombre de professionals), té el 90% dels seus 
professionals exercint en l’àmbit privat.  
 
De la mateixa manera, la tercera petició del decàleg demana “la inclusió de l’exercici 
terapèutic, pautat i dut a terme per fisioterapeutes, en la promoció, prevenció i 
atenció de la salut en tots els nivells de l’Atenció Comunitària”. El quart punt insta la 
Generalitat a fomentar “una major presència i participació de fisioterapeutes als grups 
i estructures del Departament de Salut per desenvolupar plans pilot i línies d’actuació 
prioritàries dels plans de salut”. D’acord amb aquesta línia argumental, la cinquena 
petició es concreta en impulsar “la inclusió de noves places de fisioterapeuta en la 
sanitat pública per aconseguir la fita de la ràtio de professionals recomanada per 
l’OMS”.  
 
Per veure l’efectivitat de l’accés directe a la Fisioteràpia podem fixar-nos en el model 
anglès, en el qual, des de fa uns anys i en determinades zones del país, els pacients 
poden optar per l’autoderivació (self referral) per a patologies de baixa complexitat. En 
d’altres ocasions, quan es realitza el primer contacte amb el sistema sanitari per a 
aquest tipus de patologies amb una visita al metge de capçalera, al pacient se li ofereix 
la possibilitat de visitar-se directament amb el fisioterapeuta. En un estudi fet amb 
3.000 pacients del NHS d’Escòcia promogut per la Chartered Society of Physiotherapy, 
es demostra que l’accés directe estalvia el 30% de les consultes als metges de 
capçalera (disminuint despeses administratives i facilitant l’accés al tractament als 
pacients), també afavoreix la ràpida recuperació del pacient i la seva reincorporació a 
la feina i redueix en un 40% les recidives. L’estalvi es calcula en 2 milions de lliures en 
tant que el preu de la sessió de Fisioteràpia és un 34% inferior que la visita del metge 
de capçalera (66,31 £ enfront de 88,99 £). 
 
Mútues, intrusisme i altres peticions 
 
A partir del punt número 6 del decàleg, les peticions es diversifiquen i deixen d’estar 
centrades exclusivament en el sistema públic de salut. D’aquesta manera la petició 
número 6 demana al Departament de Salut implicació en “la millora de les condicions 
contractuals amb les mútues privades de salut”, tenint en compte que el preu mitjà 
per tractament que cobren els fisioterapeutes se situa de mitjana en els 8,65 euros, 
unes condicions que són altament desfavorables per als professionals de la salut i, en 
conseqüència, per a la qualitat del servei. 
 
El punt número 7 demana al Departament de Salut la “revisió i replantejament del 
concurs de rehabilitació, reconsiderant la figura del metge rehabilitador en patologies 
d’alta prevalença i baixa complexitat. Incloent-hi condicions laborals dignes per als 
professionals sanitaris”.  
 



El punt número 8 del decàleg aborda un altre dels principals problemes de la professió: 
l’intrusisme. Així, es demana a la Generalitat un major compromís en la lluita contra 
l’intrusisme professional, tenint en compte que “posa en compromís la salut de l’usuari 
i afecta de manera directa les oportunitats dels professionals competents”. De fet, els 
representants del CFC van informar el conseller que els darrers 5 anys han detectat 
238 casos d’intrusisme professional, dels quals un total de 93 han estat notificats al 
Departament de Salut sense obtenir-ne cap feedback. Els expedients notificats fan 
referència a centres no sanitaris amb professionals no sanitaris que, no obstant això, 
realitzen activitat sanitària (tractament de patologia mitjançant tècniques pròpies de la 
Fisioteràpia). Aquests centres denunciats no han estat tancats i continuen exercint la 
seva activitat, un aspecte que posa en perill la salut de la població.  
 
El punt 9 del decàleg insta la Generalitat a “la inclusió de la Fisioteràpia en la nova Llei 
de l’Esport per donar l’atenció necessària a col·lectius amb diversitat funcional i 
patologia crònica”, mentre que l’últim punt sol·licita el “suport institucional necessari 
per al desenvolupament de la Llei del Medicament i de les especialitats de 
Fisioteràpia”.  
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