
 

Funcions públiques 

Article 5 

Correspon al CFC l’exercici, en règim d’autonomia, de les funcions públiques pròpies que s’indiquen 
seguidament  

a. Ordenar, segons sigui competent, l’exercici professional de la fisioteràpia. 
b. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures de les persones col·legiades i promoure que el 

seu exercici professional s’adeqüi a la normativa i als principis deontològics que el regeixen, tot 
mantenint actualitzat el codi deontològic de la professió i fer respectar la seva dignitat 
professional i drets ciutadans així com els dels destinataris de la seva activitat professional. 

c. Combatre la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb la fisioteràpia, 
exercint la potestat disciplinària sobre els col·legiats i adoptant, si escau, les mesures i les 
accions establertes per l’ordenament jurídic. 

d. Prevenir l’intrusisme i actuar contra les actuacions que el fomentin o en siguin constitutives. 
e. Representar els interessos generals de l’exercici professional de la fisioteràpia i dels qui 

l’exerceixen en els àmbits que els afecti i, significativament, davant les administracions 
públiques. 

f. Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en els seus òrgans, quan hi 
sigui contemplada, així com proposar l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la 
regulació de l’accés i l’exercici de la fisioteràpia i informar sobre els projectes de disposicions 
generals que afectin l’exercici de la professió o el Col·legi. 

g. Fomentar la fisioteràpia com a mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans i vetllar 
perquè el seu exercici respongui, en nombre de professionals i en qualitat, a les necessitats de 
la població. 

h. Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades per tal de mantenir 
actualitzada llur competència professional. 

i. Emetre informes i dictàmens relatius a la fisioteràpia i el seu exercici professional. 
j. Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats. 
k. Les altres funcions de naturalesa pública que atribueixi la legislació vigent. 

2. La Generalitat i les administracions locals de Catalunya poden convenir amb el Col·legi la delegació de 
funcions que els siguin pròpies en un conveni específic en el que es determini l’abast i les condicions de 
la delegació, i també els mitjans i els recursos necessaris per a exercir-les. 

3. El Col·legi s’ha de dotar d’una estructura col·legial en condicions d’atendre les seves funcions, formada 
pels recursos humans, materials i econòmics que siguin adequats i proporcionats, administrant-los de 
forma prudent i considerada. 


