Resolució de la Junta de Govern de creació del Registre de
Fisioterapeutes Acupuntors
La Comissió d'Acupuntura del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya a fi de normalitzar i
harmonitzar la formació i l'exercici de l'acupuntura dels fisioterapeutes, ha elaborat les
següents normatives col·legials per crear el registre de fisioterapeutes acupuntors de
Catalunya i els requisits mínims necessaris per accedir al registre.

Article 1
La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya crea mitjançant aquesta
resolució el Registre de Fisioterapeutes Acupuntors de Catalunya.

Article 2
Per tal de formar part del registre s’haurà d'acreditar les següents condicions:
a. Constar d’alta en el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i estar al corrent dels
deures col·legials
b. Acreditar la Formació Postgrau d'Acupuntura amb els següents requisits:
1. A partir del curs acadèmic 2002-2003, s'haurà d'acreditar una Formació
Postgrau Universitària acreditada en un o dos anys acadèmics de com a
mínim 300h.
2. Abans del curs acadèmic 2002-2003, haurà d'acreditar una formació
reconeguda de com a mínim 150h (15 crèdits), i una experiència professional
de com a mínim 5 anys d'exercici de l'acupuntura.

Article 3
Els col·legiats que abans del curs acadèmic 2002-2003, no puguin acreditar les condicions
establertes a l’apartat b.2 de l’article2, seran valorats per la comissió d'acupuntura del
col·legi la qual dirigirà a la Junta de Govern la proposta raonada que correspongui quant a
l’enregistrament del col·legiat
Correspon a la Junta de Govern l’acord de la inscripció en els registre de fisioterapeutes
acupuntors dels fisioterapeutes col·legiats que ho hagin sol·licitat.

Article 4
El Col·legi emetrà un document i/o carnet acreditatiu de la inscripció del col·legiat en el
Registre de Fisioterapeutes Acupuntors.
L’enregistrament vincula el col·legiat al compliment de les indicacions que estableixi el
Col·legi en matèria d’exercici professional de l’acupuntura.

Article 5
La Comissió d'Acupuntura del Col·legi elaborarà i mantindrà actualitzada permanentment
una relació de programes formatius de solvència i rigor acreditats a fi de la formació
continuada dels col·legiats.
La Comissió d’acupuntura del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vetllarà perquè els
integrants del registre de fisioterapeutes acupuntors, mantinguin els coneixements sobre
acupuntura degudament actualitzats.

Disposició transitòria
Els col·legiats que vulguin inscriure’s en el Registre de Fisioterapeutes Acupuntors hauran
de formalitzar la seva petició per escrit adjuntant la documentació d’acreditació que fa
referència l’article 2 de la resolució, a partir del 10 de febrer de 2003.
La Comissió d’Acupuntura es reunirà 1 vegada al mes per tramitar els expedients presentats
i proposar a la Junta de Govern la resolució de les peticions.
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