
 

Resolució col·legial 06/2020 de 24 de setembre, sobre el 
Registre de fisioterapeutes que realitzen osteopatia  
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en compliment de les funcions que es recullen als 
seus Estatuts, ha de vetllar per promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats, 
fomentar la Fisioteràpia com mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans i vetllar 
perquè el seu exercici respongui a les necessitats de la ciutadania. 
 
L’osteopatia constitueix una pràctica desenvolupada per nombrosos fisioterapeutes que, 
mitjançant una formació postgraduada, la incorporen en els diferents procediments de Fisioteràpia 
per atendre els ciutadans als qui ofereixen els seus serveis professionals. 
 
L’evolució de la Fisioteràpia i la necessària ordenació de disciplines que representen una 
particularitat en la seva aplicació, precisen una regulació dins de la pròpia professió per garantir a 
la ciutadania l’acreditació formativa dels professionals que la practiquen. 
 
 
Article 1. De la creació del Registre 

Es crea el Registre de fisioterapeutes que realitzen osteopatia. 
 
 
Article 2. Requisits formatius per pertànyer al Registre 

Poden formar part del Registre aquells col·legiats que presentin una de les següents acreditacions 
formatives: 
 

1. Títol de Màster en Osteopatia, d’una institució/formació que acrediti un mínim de 120 
ECTS. 
 
Els màsters poden ser:  

a) Títols propis universitaris 
b) Títols oficials universitaris 

 
2. Títol en Osteopatia d’una institució que acrediti una formació d’un mínim de 1.500 hores 

lectives.  
 
 

Article 3. Altres currículums formatius 

La Junta de Govern podrà valorar la idoneïtat d’altres currículums formatius, a nivell nacional o 
internacional. 



 

Article 4. Procediment 

Els col·legiats i col·legiades que vulguin formar part del Registre hauran de realitzar la petició a 
través del formulari que trobaran a la pàgina web del CFC, on hauran d’omplir totes les dades i 
adjuntar la documentació sol·licitada. 
 
 
Article 5. Resolució 

La Junta de Govern resoldrà les peticions, admetent-les o no a tràmit, en resolució motivada, 
contra la qual els peticionaris podran interposar el règim de recursos previst als Estatuts.   
 
 
Normativa aplicable  

• Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
• Codi Deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
• LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
• REAL DECRETO 1001/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos 

Generales del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
• Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Fisioterapeuta. 

• Resolución 2/2009 sobre la ordenación de la osteopatía en la formación y ejercicio profesional 
del fisioterapeuta. 

 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/legislacio/estatuts
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/legislacio/codi-deontologic
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/institucional/legislacio/boe_l_44_2003_ordenacion_profesiones_sanitarias.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/institucional/legislacio/boe_rd_1001_2002_estatutos-cgcf.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-12389
https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/legislacion/legislacion_54.pdf

