
ADMINISTRACIÓ, 
DEONTOLOGIA I
LEGISLACIÓ DE LA
PROFESSIÓ SANITÀRIA
33017
Professora responsable:   Katy Tolsada Velasco

Professors: David Hernández Guillén
Juan José Torres Montesa
María Ángeles Valero Carrero



HORARIS 2021-2022
¢ CLASSES TEÒRIQUES (dates OCA)

� Matins: alternant amb salut pública
� Vesprades: alternant amb salut pública

¢ CLASSES PRÀCTIQUES (dates OCA)                    5 
pràctiques à obligatòries!!!!
� Comencen l’última setmana de febrer 

� Dimecres: 11.15-13.00 hores // 18.15-20.00 hores

� Divendres: 9.15-11.00 hores // 11.15-13.00 hores

� TOTAL: 4,5 crèdits ECTS



EXAMEN 2021-2022
¢ 40 preguntes de tipus test à 4 opcions de resposta
¢ 4 preguntes curtes per desenvolupar.

¢ 75% de la nota final

¢ 25% restant à valoració de l’assistència i pràctiques. 
Activitats en classe

¢ 1a CONVOCATÒRIA
� 31 de maig del 2021 à 12.00 hores

¢ 2a CONVOCATÒRIA
� 25 de juny del 2021 à 16.00 hores



AVALUACIÓ
¢Les persones que, per causa justificada, 

no puguen assistir a les pràctiques, per 
incompatibilitat laboral o per coincidència 
amb altres pràctiques, tenen la 
possibilitat de fer un examen pràctic el 
mateix dia de l’examen teòric per a optar 
al 25% de la part pràctica.

¢Només s’admeten causes justificades.
¢No es permeten canvis de grup.



AVALUACIÓ
¢Per a aprovar l’assignatura

� S’ha d’obtenir un apte en cada part: 
¢Examen teòric
¢Treballs pràctics o examen pràctic

� IMPORTANT: un 4,9 no és un 5!



BLOC 1 
Ètica i deontologia professional 

TEMA 01. Introducció, conceptes bàsics i importància 
de l’ètica professional en fisioteràpia

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA
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3. Valors morals

4. Ètica i moral

5. Bioètica

6. Ètica professional en fisioteràpia

7. Importància de l'ètica professional

8. Resum

9. Bibliografia
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1. Introducció

• L’ètica. És un tema controvertit? És un tema 
complex?
• Però... i per a la fisioteràpia?
• Hem de tenir en compte que és una professió de 

servei a la societat.
• Ser un bon fisioterapeuta. En quins aspectes?
• Hi ha actuacions ètiques també dins de la 

fisioteràpia.
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2. Ètica i valors

• No són el mateix. Però hi ha relació.
• L’ètica defineix gran part de la personalitat de 

l’ésser humà.
• Diferència amb la resta la gent.

• Dins de l’ètica s’inclouen els valors.
• Escala pròpia de paràmetres importants.
• Se suposa que no hi renunciarem mai.
• Dirigeixen les nostres accions.
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2. Ètica i valors

5

• La personalitat és el conjunt de característiques 
psicològiques pròpies d’un individu que el diferencien 
dels altres. La formen:
• El concepte que l’individu té de si mateix o autoconcepte.
• Els seus valors.
• Les seues actituds.
• Les intencions de les seues accions.
• Les seues accions.

• Influeixen en la nostra manera d’actuar:
• Actuacions ètiques i no ètiques.



3. Valors morals

• Són qualitats que són descobertes o creades. 
• Hi ha dos tipus de valors:

• Els que no podem exigir a les persones (salut, riquesa, 
intel·ligència, etc.).

• I el que es poden exigir a les persones à valors morals (dignitat, 
justícia, llibertat, etc.).

• Els valors morals són necessaris per a les bones relacions 
humanes.
• Tenen caràcter imperatiu.

• Com a pautes de la nostra acció.
• El comportament ètic juntament amb el legal són 

necessaris per a conviure en societat.
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3. Valors morals

• Els valors ètics depenen de la llibertat humana.
• A més, només es poden atribuir a persones (ni objectes 

ni animals).
• Els valors morals

• Són una manifestació de la dignitat de la persona.
• Són universals.
• Són fonaments que regulen la conducta humana.

• Les actuacions, tant personals com professionals, 
són ètiques si compleixen els valors morals.
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3. Valors morals

• Són els més importants à donen significat a la vida.
• Haurien d’orientar la nostra conducta.
• Constitueixen la base per a poder actuar i afrontar les 

diverses situacions en què ens podem trobar.

• Pregunta: què els passa als valors en la societat actual?
• Indiferència moral...

• Pregunta: en què consisteix un comportament ètic?
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4. Ètica i moral

•Moral: normes que regulen els actes

• Ètica: per què aquestes normes?
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4. Ètica i moral

• Branques de l’ètica

• Analítica à serveix per a donar resposta sobre bé i 
correcte.

• Normativa à proporciona guies d’actuació per  a 
respondre a què he de fer?

• Aplicada à adapta la normativa a problemes més 
específics (bioètica).
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5. Bioètica

• Naix als anys setanta a causa dels grans avanços en 
el camp de la biologia molecular, de l’ecologia 
humana i també per la revolució sanitària. 
• La relació clínica es fa més humana, més rica, però 

alhora més conflictiva.
• Pregunta: fins on hem d’arribar en benefici del 

pacient?
• És un pont entre les ciències i les humanitats.
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5. Bioètica

• Prové de les paraules bios i ethos: ètica de la vida.
• Ens dona eines per a la presa de decisions. 

• S’han de respectar els valors implicats en aquestes 
decisions. 

• Els valor ètics no es poden separar dels fets 
biològics.
• És el coneixement de com cal usar aquest 

coneixement.
• Ajuda per a buscar respostes i trobar solucions.
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5. Bioètica

• No es limita a les intervencions mèdiques i als avanços en 
biotecnologia.
• Inclou tot allò que puga influir en la globalitat de la biosfera, 

en problemes demogràfics, socials, poblacionals...
• Problemes ètics relacionats amb:

• Professions sanitàries.
• Els suscitats en l’àmbit de la recerca sobre l’ésser humà, 

manipulació genètica, clonació, etc.
• Polítiques socials (reducció de la despesa).
• Intervencions com l’eutanàsia, el suïcidi assistit, la reproducció 

artificial, l’avortament, etc. 
• L’equilibri de l’ecosistema, com ara les polítiques de 

desenvolupament sostenible, desforestació i reforestació, etc.

13



6. Ètica professional en fisioteràpia

• És la disciplina que té per objecte determinar el conjunt 
de responsabilitats ètiques i morals que apareixen en 
relació amb l’exercici d’una professió.
• Hui en dia, l’opinió pública es mostra sensible respecte 

a les faltes d’ètica dels professionals.
• Es fan diverses preguntes com ara:

• Què és ser un bon professional?
• En què consisteix fer bé l’exercici professional?
• Quins principis regeixen el comportament ètic professional?

• Només es pot ser un bon fisioterapeuta exercint bé la 
pràctica pròpia.
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6. Ètica professional en fisioteràpia

• Té diverses dimensions:

• Teleològicaà ens permet reflexionar sobre quina és la 
finalitat de l’activitat professional.

• Deontològicaà està constituïda pel conjunt de normes 
ètiques que regeixen la professió (codi deontològic).

• Pragmàticaà es refereix a l’acció concreta, què s’ha de 
fer en determinades situacions. 
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6. Ètica professional en fisioteràpia

• L’ètica professional i la deontologia professional es 
considerarien el mateix?
• L’ètica professional presenta la professió en termes de 

principis morals, els quals es consideren genèrics.
• La deontologia presenta els temes ètics en termes de 

normes i deures, o siga, amb caràcter concret.

• I l’ètica professional i la bioètica?
• No tots els problemes de la bioètica afecten la 

fisioteràpia.
• Només una part dels problemes, com ara el respecte a la 

intimitat, la informació i el respecte al pacient, etc. 
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6. Ètica professional en fisioteràpia

• L’ètica professional va lligada al concepte de cura:

• Tenir la capacitat de posar-se en el lloc de la persona afectada, 
solidaritzar-se amb els afectats i compartir els seus sentiments 
d’una determinada manera.

• Fer per ells allò que no poden fer per si mateixos i necessiten o 
volen fer. 

• Convidar l’altre a confiar en nosaltres i veure que prenem el 
problema com a propi.

• Recórrer a tots els recursos personals i tècnics i aplicar amb cura 
tots els procediments al servei del malalt. Convertir l’altre en la 
finalitat principal i el centre de la nostra acció i posar els mitjans 
necessaris per a aconseguir el seu bé. 
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7. Importància de l’ètica professional

• En la fisioteràpia com a professió es busca la 
qualitat assistencial a través de competències:

• Cognitives, saber (coneixements).

• Tècniques, saber fer (habilitats pràctiques).

• Socials, saber ser (relació amb els altres).

• Ètiques, saber ser professional. 
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7. Importància de l’ètica professional

• És important en molts àmbits

• Els professionals se senten millor amb ells mateixos i amb 
la seua professió quan treballen èticament.

• Les professions reconeixen que la seua credibilitat resideix 
no únicament en les competències tècniques, sinó també 
en la confiança que transmeten als pacients. 

• En l’àmbit d’organització, l’ètica és un bon negoci. Hi ha 
estudis que han demostrat que els negocis que treballen 
èticament funcionen millor que els que no. 
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7. Importància de l’ètica professional

• En els estudis de fisioteràpia:
• En el procés formatiu cal ensenyar a ser competents i 

també ètics.
• Aprendre ètica professional ajuda l’estudiant a:

• Adquirir coneixements sobre ètica i aclarir conceptes relacionats. 
• Adquirir mètodes per a reflexionar sobre els problemes ètics, així 

com eines i disciplina per a fer-ho.
• Introduir claredat i coherència en el pensament i en el sistema de 

valors de cadascun.
• Hem d’aprendre a resoldre els conflictes i aprendre a 

integrar els valors per a prendre decisions. 
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8. Resum

• El comportament ètic és necessari per a la bona 
convivència.
• La bioètica naix per l’evolució de les professions 

sanitàries, entre d’altres.
• L’ètica professional regeix les responsabilitats 

ètiques i morals que sorgeixen en relació amb 
l’exercici de la professió.
• És important per a la fisioteràpia.
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BLOC 1 
Ètica i deontologia professional 

TEMA 02 
Els principis ètics en fisioteràpia

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA
1



Índex
1. Introducció

2. Valors, principis i normes

3. Principis ètics professionals

4. Els principis de l’ètica professional 
aplicats a la fisioteràpia

5. Resum

6. Bibliografia
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1. Introducció

• En l’entorn professional, el comportament ètic dels 
professionals és fonamental perquè té 
repercussions sobre:
• La professió
• El professional
• La societat

• L’ètica professional (branca de la bioètica) 
s'encarrega de dictaminar:
• Quins són correctes i quins no.
• Establir quins són els principis de la professió.
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1. Introducció

• Aquests principis serveixen per a afrontar els 
conflictes ètics derivats de la pràctica de la 
professió.
• Cada professió

• Té els seus propis fins.
• Proporciona uns béns a la societat diferents.

• Per tant, els principis s’han d’adaptar a les 
peculiaritats de cada professió.
• En fisioteràpia hi ha principis específics per a la 

nostra professió.
4



2. Valors, principis i normes

• Encara que pareguts, no són el mateix.
• Valors: són qualitats que hem descobert o construït. 
• Principis: són judicis pràctics derivats de l’acceptació 

d’un valor.
• Norma: determina com s’ha d’aplicar un principi ètic o 

una determinada situació.
• Per tant, els valors són més generals que els 

principis i, aquests, més que les normes.
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3. Principis ètics professionals

• Són els imperatius de tipus general.
• Ens guien sobre què hi ha de bo i realitzable en unes 

certes accions, i de dolent i d’evitable en d’altres.
• Absolut en les exigències.
• Universalitat de la validesa. 
• Immutabilitat del contingut.

• Dels professionals, no només se n’espera que sàpien 
aplicar els coneixements tècnics i socials, sinó que 
actuen de manera ètica.
• Són el referent per a elaborar les normes del codi 

deontològic.
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3. Principis ètics professionals: 
origen
• Als anys setanta, la bioètica era un sinònim d’ètica 

de la recerca i ètica clínica. 

• L’any 1974, el Congrés dels Estats Units va crear una 
comissió per a elaborar directrius ètiques.

• Objectiu: protegir i garantir els drets de les 
persones incloses en estudis de recerca biomèdica.
• Les persones a vegades eren víctima de 

l’experimentació.

• L’any 1978 es redactà l’Informe Belmont.
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3. Principis ètics professionals: 
origen
• L’Informe Belmont va ser un dels primers 

documents escrits sobre bioètica.
• S’accepten com a principis fonamentals:

• Principi de beneficència
• Principi d’autonomia
• Principi de justícia

• L’any 1979, Beauchamp i Childress van aportar el 
concepte de no-maleficència.
• Tots quatre formaren els principis de l’ètica 

professional, principis que permeten orientar la 
pràctica professional.
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3. Principis ètics professionals: 
principi d’autonomia
• Necessitat de respectar el dret que tenen les persones 

autònomes de decidir entre diverses possibilitats sobre 
les quals hagen rebut informació.
• Conforme als seus valors, creences i plans de vida.
• Decisions respecte al seu cos i salut.

• Sustenta la necessitat del consentiment informat i el 
dret a negar-se al tractament.
• D’aquest principi es desprèn el deure de protegir els qui 

no tenen aquesta capacitat: respecte a la dignitat i 
individualitat.
• Defensa no usar les persones com a mitjans per a 

aconseguir una finalitat. 
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3. Principis ètics professionals: 
principi de beneficència
• Considera la necessitat d’avaluar avantatges i 

desavantatges.
• Avaluar els riscos i els beneficis dels tractaments.
• Maximitzar-ne els beneficis i disminuir-ne els riscos.

• Deure indestructible de dur a terme accions 
específiques encaminades a:
• Benestar de les persones.
• Defensa dels seus drets.
• Prevenció del dany.
• Eliminar condicions que generen riscos, malestar i dolor.
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3. Principis ètics professionals: 
principi de no-maleficència
• Evitar el dany físic o emocional.

• I el perjudici a l’hora d’aplicar els procediments o les 
intervencions.

• No fer mal.
• No manipular, no exercir violència sobre ells, no violar els 

seus drets, no ignorar-los com a persones, no cometre 
injustícies.

• Defineix el dret de tota persona a no ser discriminada 
per consideracions biològiques (raça, sexe, edat, 
situació de salut, etc.).

• Determina el deure corresponent de no fer dany, 
encara que l’interessat ho sol·licite expressament. 
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3. Principis ètics professionals: 
principi de justícia
• Es busca que la distribució dels beneficis, dels 

riscos i dels costos en l’atenció sanitària es faça de 
manera justa.
• Distribució equitativa entre tots els grups de la societat.

• S’ha de tractar tots els pacients, en situacions 
paregudes, de manera similar i amb les mateixes 
oportunitats d’accés als millors mètodes de 
diagnosi i terapèutics. 
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4. Principis ètics de l’ètica aplicats 
a la fisioteràpia

• Derivats dels principis de l’ètica professional.

• La World Confederation of Physical Therapy 
(WCPT):
• http://www.wcpt.org
• El 1995 va enunciar els principis de l’ètica professional 

en fisioteràpia.
• Amb l’objectiu de ser adaptats a les particularitats de 

cada país. 

• Es va revisar els anys 2007 i 2011.

13

http://www.wcpt.org/


• Principi ètic 1 (I): els fisioterapeutes han de respectar els 
drets i la dignitat dels pacients.

• Totes les persones tenen dret a rebre tractament fisioteràpic amb 
independència de l’edat, sexe, raça, nacionalitat, religió, ètnia, 
credo, orientació sexual, discapacitat o idees polítiques.

• Els pacients tenen dret que se'ls respecten els seus costums 
culturals.

• Els pacients tenen dret a la intimitat.
• Els pacients tenen dret a la confidencialitat.
• Els pacients tenen dret a un consentiment informat.
• Els pacients tenen dret a rebre informació adequada i suficient.
• Els pacients tenen dret a ser educats en salut.
• Els pacients no han de rebre més tractament fisioteràpic del 

necessari.
• Els pacients tenen dret a ser enviats a altres fisioterapeutes millor 

qualificats.
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• Principi ètic 1 (II): els fisioterapeutes han de respectar els 
drets i la dignitat dels pacients. 
• Els pacients tenen dret a triar qui ha de rebre informació en nom 

seu.
• Els pacients tenen dret a l'autodeterminació, que inclou:

• La participació en les decisions sobre la seua cura.
• La petició d'una segona opinió.
• La decisió d'aturar el tractament fisioteràpic.

• Els pacients tenen dret a reclamar i que la seua reclamació es 
gestione adequadament.

• Els fisioterapeutes tenen l'absoluta responsabilitat d'assegurar 
que el seu comportament siga sempre professional i han d’evitar 
qualsevol mala conducta.

• Els fisioterapeutes tenen dret a rebre cooperació dels col·legues.
• Els fisioterapeutes han d’aplicar uns principis comercials sòlids 

quan es tracte de proveïdors, fabricants i altres agents.
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a la fisioteràpia



• Principi ètic 2: els fisioterapeutes han de complir 
les lleis i els reglaments que regulen la pràctica de 
la professió al país on treballen.

• Els fisioterapeutes han d’entendre les lleis que regulen la 
pràctica de la fisioteràpia perquè la ignorància no és una 
excusa en cas d'incompliment.
• Els fisioterapeutes tenen dret a rebutjar el tractament o 

qualsevol altra intervenció quan pensen que no és el 
millor per al pacient.
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a la fisioteràpia



• Principi ètic 3: els fisioterapeutes accepten la responsabilitat de 
practicar la fisioteràpia de la manera més justa.

• Els fisioterapeutes són professionals independents i autònoms.
• Els fisioterapeutes han de fer una avaluació del pacient que permeta 

arribar a un diagnòstic.
• A partir del diagnòstic i d'altra informació important sobre el pacient, 

especialment els seus propis objectius, el fisioterapeuta planeja i 
implementa el programa terapèutic.

• Quan els objectius s’hagen assolit o no es puguen assolir més beneficis, el 
fisioterapeuta ho ha de comunicar i cessar el tractament.

• Quan el diagnòstic no estiga clar o el tractament requerit estiga per damunt 
de la capacitat del fisioterapeuta, aquest ho ha de comunicar al pacient i 
l’ha d’ajudar a buscar una altra persona qualificada.

• Els fisioterapeutes no poden delegar en altres persones activitats que 
requereixen les seues pròpies habilitats, coneixements i judicis.

• Si el metge de referència especifica un tractament amb el qual el 
fisioterapeuta no està d'acord, aquest ha de consultar amb ell a fi 
d’elaborar un pla més adequat o suggerir que remeta el pacient a altres 
professionals.
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• Principi ètic 4: els fisioterapeutes han de proporcionar un servei 
honest, professional, competent i responsable.

• Els fisioterapeutes s'han d'assegurar que els pacients entenen la naturalesa 
del servei que els proporcionen, especialment pel que fa al temps necessari 
i els diners.

• Els fisioterapeutes han de seguir un programa continu de desenvolupament 
personal dissenyat per a mantenir i millorar els seus coneixements i 
habilitats professionals.

• Els fisioterapeutes han de mantenir un registre adequat dels pacients i, 
també, de l'avaluació de les seues activitats.

• Els fisioterapeutes no han de revelar cap informació sobre un pacient a un 
tercer sense el seu permís o coneixement previ, llevat que ho exigisca la 
llei.

• Els fisioterapeutes han de participar en l'avaluació del seu treball, els 
resultats de la qual no es poden comunicar a un tercer sense el seu permís.

• Els principis ètics han de regir la pràctica de la fisioteràpia i, en cas de 
conflicte, el fisioterapeuta ha de tractar de resoldre’l buscant l'ajuda de 
l'associació nacional de fisioteràpia si cal.

• Els fisioterapeutes han d'usar la tecnologia només quan siga eficaç en 
l'assoliment dels objectius terapèutics.
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a la fisioteràpia



• Principi ètic 5: els fisioterapeutes estan compromesos a proporcionar 
serveis de qualitat d'acord amb les polítiques de qualitat i els objectius 
definits per l'associació de fisioterapeutes del seu país.

• Els fisioterapeutes han de conèixer les normes actualment acceptades per a la 
pràctica de la seua professió.

• Els fisioterapeutes han de participar en un procés d'educació contínua a fi de millorar 
els seus coneixements bàsics i proporcionar-ne d’altres de nous.

• Els fisioterapeutes han de donar suport a la recerca, cosa que contribueix a millorar 
l’atenció al pacient.

• Els fisioterapeutes han de donar suport a una educació de qualitat en l'àmbit 
acadèmic i clínic.

• Els fisioterapeutes dedicats a la recerca s'han d’atenir a les normes vigents a fi 
d’assegurar: el consentiment del pacient, la confidencialitat, la seguretat i el 
benestar. Qualsevol incompliment de les normes s’ha de notificar a les autoritats 
competents.

• Els fisioterapeutes han de difondre lliurement els resultats de la seua recerca, 
sobretot en revistes i conferències.

• Els fisioterapeutes, com a empresaris, han d’assegurar que tots els treballadors 
estiguen correctament i degudament qualificats i oferir oportunitats suficients per a 
l'educació i el desenvolupament personal dels treballadors.
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4. Principis ètics de l’ètica aplicats 
a la fisioteràpia



• Principi ètic 6: els fisioterapeutes tenen dret a un 
nivell just i equitatiu de remuneració pels seus 
serveis.

• Els fisioterapeutes han d'intentar garantir que els preus 
siguen raonables.
• Els fisioterapeutes no han de fer un ús indegut dels seus 

serveis que redunde en un benefici personal.
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4. Principis ètics de l’ètica aplicats 
a la fisioteràpia



• Principi ètic 7: els fisioterapeutes han de donar 
informació exacta als pacients, a altres agències i a 
la comunitat sobre els serveis que proporcionen.

• Els fisioterapeutes han de participar en programes 
d'educació pública i proporcionar informació sobre la 
professió.
• Els fisioterapeutes tenen el deure d'informar el públic i 

els professionals de referència sobre la veritable 
naturalesa dels seus serveis, perquè els pacients siguen 
més capaços de prendre una decisió sobre l’ús d’aquests 
serveis.
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4. Principis ètics de l’ètica aplicats 
a la fisioteràpia



• Principi ètic 8: els fisioterapeutes han de contribuir a la 
planificació i el desenvolupament de serveis adreçats a les 
necessitats de salut de la comunitat.

• Els fisioterapeutes tenen el deure i l'obligació de participar en la 
planificació de serveis dissenyats per a proporcionar un òptim 
servei de salut comunitària.

• Els fisioterapeutes estan obligats a treballar per a aconseguir una 
prestació d'assistència sanitària justa per a tothom.

• No oblidem que són principis, és a dir, la base de les 
normes que cada col·legi professional encarna en els seus 
codis deontològics.
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4. Principis ètics de l’ètica aplicats 
a la fisioteràpia



8. Resum

• Cada professió necessita principis per a actuar bé i de 
manera correcta.

• Hi ha quatre principis fonamentals: autonomia, 
beneficència, justícia i no-maleficència.

• D’aquests principis deriven els principis ètics de l’ètica 
aplicats a la fisioteràpia.

• Han de ser la base de les normes deontològiques de cada 
col·legi professional.
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1. Introducció

• Professió: reconeixement social d’actituds ètiques a més de les
tècniques.

• Col·legi professional: organització que fa complir el codi
deontològic.
• Control de qualitat: bo per a la professió i els usuaris.

• Necessari per a professionals lliures i independents.
• Normes: serveixen per a prendre decisions.
• Codi deontològic: són normes elaborades pel col·legi

professional per a aplicar-les en situacions més específiques.
• Principis generals de l’ètica professional (beneficència,

autonomia, justícia i no-maleficència).
• Principis generals de l’ètica professional aplicats a cada

professió.
3



2. Valors professionals

• Els éssers humans hem de respectar els valors 
morals perquè són el fonament dels Drets Humans 
Universals.
• Els professionals, com a éssers humans, no quedem 

exclosos de l’adopció d’aquests valors.
• El fet d’exercir la professió al servei de la societat.
• S’espera que adquirisquen una sèrie de valors 

professionals bàsics.
• Valors professionals bàsics necessaris per a assolir els 

fins concrets que cada professió persegueix.

4



2. Valors professionals

• Els valors comuns a totes les professions

• Respecte
• Sentit de la responsabilitat
• Honradesa
• Sinceritat
• Prudència
• Competència, solidesa objectiva i científica de les 

intervencions professionals

5



2. Valors professionals

• El codi d’ètica i deontologia de
fisioteràpia de la Comunitat Valenciana,
en l’article 8, els ha adoptats com a
valors professionals per als
fisioterapeutes.
• Article 8è. La professió de fisioterapeuta es regeix per
principis comuns a tota deontologia professional: respecte
a la persona, protecció dels drets humans, sentit de la
responsabilitat, honradesa, sinceritat amb els usuaris,
prudència en l’aplicació d’instruments i tècniques,
competència professional, solidesa dels fonaments
objectius i científics de les intervencions professionals.

6



2. Valors professionals

• L’American Physical Therapy Association (APTA) va 
establir, el 2002, set valors professionals bàsics o 
fonamentals per als fisioterapeutes.

I. Altruisme
II. Responsabilitat
III. Compassió/solidaritat
IV. Excel·lència professional
V. Integritat
VI. Deure professional
VII. Responsabilitat social

7



3. Què és un codi deontològic

• És un conjunt de criteris i normes de comportament de
caràcter moral.
• Compromís que cal seguir.

• Com que la fisioteràpia té responsabilitat social, cal fer un
codi on es plasme la dimensió ètica de la professió.

• El codi no analitza com són les coses:
• Sinó com haurien de ser.
• I els valors que haurien de regir la pràctica diària.

• L’elaboració i el compliment interactua amb normes i drets
relacionats amb:
• Companys, persones, institucions i professionals.

8



3. Què és un codi deontològic

• Exemple à codi deontològic hipocràtic (professió mèdica)
à el primer de la història.

• El seu estudi à constitueix una de les tres dimensions que
formen l’ètica professional en fisioteràpia.

9
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4. Funcions del codi deontològic

• Utilitat: funció primària relacionada amb el dret i la moral.

• Raó de ser
• Condicionar el comportament dels professionals.
• Induir un mateix model.

• Referent comú per a
• Resoldre conflictes personals.
• Millorar el prestigi professional.
• Formar èticament els professionals.

10



4. Funcions del codi deontològic

• Té les funcions següents
• Definir quin és el comportament professional acceptable en 

l’assistència, docència, recerca i gestió.
• Promoure alts estàndards de pràctica professional.
• Servir com a referència per a l’autoavaluació professional.
• Establir un marc de responsabilitat i comportament professional.
• Constituir un vehicle d’identitat professional.
• Facilitar la resolució de conflictes ètics professionals.
• Contribuir al reconeixement social de la professió.
• Formació ètica de professionals i estudiants.
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• Els fisioterapeutes que exerceixen a la Comunitat
Valenciana estan obligats a complir el codi
deontològic elaborat per l’ICOFCV.

https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/codigo
_deontologico.pdf

12

5. El codi d’ètica i deontologia en 
fisioteràpia de la Comunitat Valenciana

https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/codigo_deontologico.pdf


• Està estructurat de la manera següent

• Títol preliminar (art. 1-3).
• Principis generals (art. 4-11).
• Relació dels fisioterapeutes amb els usuaris/pacients (art. 12-21).
• Relació dels fisioterapeutes amb els companys (art. 22-27).
• Relació dels fisioterapeutes amb altres professionals (art. 28-34).
• Relació amb els organismes professionals (art. 35-44).
• L’exercici professional (art. 45-51).
• Publicitat (art. 52-54).
• Honoraris (art. 55-59).
• Relació amb la mort (art. 60-62).
• Interpretació i adequació del codi (art. 63).
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5. El codi d’ètica i deontologia en 
fisioteràpia de la Comunitat Valenciana



• Per a exercir a la CV: col·legiat en l’ICOFCV.

• Llei 1/2000, de 30 de març (naixement de l’ICOFCV).

• Obligacions: deures (estatuts del Col·legi).

• Infracció: sanció del col·legi professional mitjançant 

mesures disciplinàries.

• A Espanya: hi ha un col·legi per comunitat autònoma.
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5. El codi d’ètica i deontologia en 
fisioteràpia de la Comunitat Valenciana



5. El codi d’ètica i deontologia en 
fisioteràpia de la Comunitat Valenciana

• Regulat pel Consell General de Col·legis de

Fisioterapeutes d’Espanya (http://www.consejo-

fisioterapia.org/).

• Cada col·legi redacta el seu propi codi ètic i deontològic.

• Llei que regula els col·legis professionals: Llei 25/2009,
de 22 de desembre, modificació de diverses lleis a fi

d’adaptar-les a la llei sobre el lliure accés a les activitats

de serveis i el seu exercici.
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6. Resum

• La nostra professió necessita un codi deontològic.

• Es basa tant en valors comuns com específics per 
als fisioterapeutes.

• Representa una raó de ser i un referent comú.

• El nostre, a la CV, va nàixer l’any 2000, amb el 
naixement de l’ICOFCV.
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3

World Confederation of Physical Therapy (WCPT)

“Els fisioterapeutes han de complir les lleis i els
reglaments que regeixen la pràctica de la professió al país
on treballen.

a) Els fisioterapeutes han d’entendre les lleis que
regulen la pràctica de la fisioteràpia i reconèixer que la
ignorància no és una excusa en cas d’incompliment”.

1. Ètica i legalitat (I)



4

• Ètica versus legalitat

• Pràctiques ètiques: valors i principis (imperatius morals).
• Consciència privada o institucions professionals.
• Rebuig social o sancions professionals.

• Pràctiques legals: lleis i normes jurídiques.
• Jutjada pels tribunals.
• Sancions civils o penals.

• El codi deontològic se situa entre ambdues.

1. Ètica i legalitat (II)
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• Codi deontològic

• Se situa entre l’ètica i la llei.

• Incompliment: no sancionable com la llei.

• Sí sancionable: col·legi professional.

• CV: règim disciplinari.

• Compendi de bones pràctiques ètiques.

1. Ètica i legalitat (III)
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• Per a evitar problemes ètics hem de posar en pràctica els principis 

ètics. 

• Ometre’ls = perjudici

• Propi

• Professió

• Guia à cerca de solució

• Responsabilitat ètica à EXIGÈNCIA

• Comportament responsable

2. Situacions ètiques en 
fisioteràpia
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1. Problema ètic

2. Dilema ètic

3. Situació d'estrès moral

4. Temptació moral

5. Situació de silenci

3. Tipus de situacions ètiques (I)
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1. Problema ètic

• Hi ha un valor o principi important: es veu desafiat.
• Correcte: que es complisca.
• Repercussions en les parts implicades del problema.
• “No és igual saber què és correcte que fer la cosa correcta”.
• No respectar la intimitat, tractes de favor, difusió

d’informació: PRINCIPIS d’intimitat del pacient, justícia i
confidencialitat.

3. Tipus de situacions ètiques (II)
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2. Dilema ètic

• Quan conflueixen dos principis o valors à s’ha de triar una
de les dues situacions.

• Ambdues són correctes.

• Decisió del que és correcte enfront del que és correcte.

• Complex.

3. Tipus de situacions ètiques (III)
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3. Situació d'estrès moral (I)

• El fisioterapeuta sap quina és la solució correcta.

• Barreres que li impedeixen fer el que és correcte:

• Barreres externes

• Barreres internes

• S’actua de manera contrària als valors personals i professionals.

3. Tipus de situacions ètiques (IV)
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3. Situació d'estrès moral (II)

• S’atempta contra la integritat i l’autenticitat.

• Causa angoixa, desgast i resignació.

• No s’arriba a una solució.

• Problemes de comunicació, falta de confiança i col·laboració quan es
treballa en grup.

• Afecta l’entorn laboral i personal.

3. Tipus de situacions ètiques (V)
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4. Temptació moral

• S’ha de triar l’acció correcta enfront de la
incorrecta.

• Benefici en l’acció incorrecta.

• Sofreixes temptació.

3. Tipus de situacions ètiques (VI)
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5. Situació de silenci

• Desafiament dels valors ètics.

• El fisioterapeuta ignora el problema.

• No hi pren part.

3. Tipus de situacions ètiques (VII)
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•“Reconèixer i definir el tipus de
situació ètica (problema, dilema,
estrès, temptació o silenci), forma
part del primer pas per a la presa
de decisions ètiques”.

3. Tipus de situacions ètiques (VIII)
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• Hi ha una relació emocional entre pacient i 
fisioterapeuta.
• Apareix durant el tractament.
• Desafiament per al fisioterapeuta.
• Ha d’escoltar el pacient:

• Sobre els seus valors i desitjos.

• Això pot modificar el tractament; cal tenir en 
compte: 
• El consentiment informat i la sensibilitat moral.

• S’ha de tenir en compte que les seues accions 
afecten altres persones.

4. Sensibilitat moral (I)
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Què és
• La sensibilitat moral es descriu com una atenció als 

valors morals involucrats en una situació ètica i 
una autoconsciència de la mateixa responsabilitat 
i rol de la situació. 
• Requereix unes certes capacitats personals.
• S’adquireix amb l’experiència personal.
• Per a sentir i identificar la significació moral d’una 

certa situació.

4. Sensibilitat moral (II)



17

• Hi ha una sèrie d’experiències a l’hora de prendre 
decisions ètiques.

• Estructurar el sentit moral
• Percebre, conèixer i jutjar.

• Expressió de la benevolència
• Sentir la vulnerabilitat del pacient; respondre a aquesta 

vulnerabilitat; acceptar els riscos.

• Modificar l’autonomia
• “Encarregar-se de” / “preocupar-se de”.

4. Sensibilitat moral (III)
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• Concepte de ser sensible.
• Prerequisits necessaris:

• Empatia
• Maduresa
• Autoconsciència
• Actituds com amabilitat, consideració, compassió i 

benevolència
• L’origen de la sensibilitat es justifica per la 

vulnerabilitat del pacient on la seua dignitat i 
autoestima s’ha de protegir, i és l’origen de la cura.

4. Sensibilitat moral: ser sensible (I)



19

• Ser sensible implica:
• Ser conscient.
• Respondre i reaccionar físicament, emocionalment i 

professionalment a les necessitats dels altres.
• La conseqüència de ser sensible és que s’afavoreix 

el contacte entre pacient i fisioterapeuta.
• Hi ha diversos graus de sensibilitat:

• Més alt com millor siga la integració de coneixements, 
valors i experiència.
• No depèn de l’edat.

4. Sensibilitat moral: ser sensible (II)
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• De quina manera el caràcter moral del cuidador 
contribueix a l’excel·lència professional?
• La sensibilitat ètica afavoreix l’observació del 

cuidador.
• La percepció ètica precedeix el coneixement ètic:

• Inicia les preguntes rellevants sobre la condició clínica.
• Contribueix al coneixement clínic.

• La intuïció ètica, la sensibilitat del que és 
moralment excel·lent, la condició humana 
carregada de valors, serien precondicions per a un 
coneixement clínic correcte.

4. Sensibilitat moral: competència 
clínica (I)
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• Per tant, l’excel·lència moral i la professional han d’anar 
a l’una.
• Quan s’està davant del pacient:

• No sols el quadre clínic.
• No s’ha de veure la persona i la malaltia per separat. 
• S’han de contemplar totes les dimensions que l’acompanyen i 

el formen.
• La comprensió (i intuïció) de la malaltia i de la persona 

permet captar l’experiència del pacient i com es 
manifesta.
• S’ha de considerar, a més, la dimensió social, familiar, 

laboral, relacional, etc. de la malaltia.

4. Sensibilitat moral: competència 
clínica (II)
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• Permet ser conscients, de forma intuïtiva, de les 
variacions dels signes clínics.
• Aquesta relació entre el coneixement ètic té 

implicacions per a la nostra comprensió del 
coneixement científic:
• “Quan diem que una persona té una malaltia, no sols es 

manifesta amb signes i símptomes. També inclou un estat de 
vulnerabilitat de la persona, dolor, patiment, desconfort, tot 
lligat a la malaltia i tots carregats de valors. Són realitats 
morals”.

• S’ha de tenir en compte la globalitat del pacient, 
globalitat que afecta tant la resposta ètica com la 
clínica.

4. Sensibilitat moral: competència 
clínica (III)
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• Esforç del fisioterapeuta per a entendre la situació i 
respondre de forma compassiva al pacient.
• És necessari:

• Ser receptiu.
• Tenir capacitat de resposta.
• Ser conscient de l’impacte de les accions (actuals i 

potencials).
• Compromís amb el pacient.
• Coratge.
• Actuar en concordança amb pensaments i sentiments 

(integritat i honestedat). 

4. Sensibilitat moral: nocions 
finals (I)
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• Atribueixen a la sensibilitat moral dues característiques:
• La percepció moral
• Un procés afectiu

• El resultat és una cura centrada en la persona, satisfacció del 
pacient i del professional.

• En canvi, quan les cures no se centren en el pacient, el patiment 
no millora i el fisioterapeuta experimenta angoixa moral.

• El residu moral de culpa i remordiment per no haver pogut 
respondre moralment, es considera un element que motiva el 
creixement personal i professional.
• “La capacitat de decidir en una situació de cura incerta, amb 

intel·ligència i compassió, a partir d’una comprensió crítica dels codis 
de conducta ètica, de l’experiència acadèmica i clínica, i un 
autoconeixement amb una habilitat addicional d’anticipar 
conseqüències i el coratge per a actuar”.

4. Sensibilitat moral: nocions 
finals (II)
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• El codi deontològic se situa entre la moral i la llei.

• Hi ha diverses classes de situacions ètiques i els 
fisioterapeutes hem de conèixer-les.

• La sensibilitat ètica és necessària per a poder 
actuar de manera ètica i professional.

5. Resum
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TEMA 05
Decisions ètiques en fisioteràpia

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

BLOC 1 
Ètica i deontologia professional 

1



2

1. Definició

2. Presa de decisions ètiques

3. Model combinat per a la presa de 
decisions ètiques en fisioteràpia

4. Etapes del model

5. Jerarquia entre principis

6. Resum

7. Bibliografia

Índex
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Problema Vulneració 
de valors

Raonament 
ètic

Situacions ètiques: circumstàncies que ocorren en la 
pràctica professional, aparentment senzilles, però 
que exigeixen al fisioterapeuta un comportament 
responsable i èticament compromès que el guie en 
la cerca de la solució més adequada a cada moment.

1. Ètica i legalitat
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• Exercici de la professió: situacions complicades.

• Davant del pacient: raonament ètic.

• Què espera el pacient? Accions sensates.

• Comportaments no ètics = desconfiança del PC.

• Obligació: mètode de presa de decisions ètiques.

2. Presa de decisions ètiques
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•Mètode RIPS per i per a fisioterapeutes

R: realm

I: individual

P: process

S: situation

3. Model combinat per a la presa 
de decisions ètiques en fisioteràpia
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ETAPA 1. Reconèixer i definir la situació ètica

1. Determinar l’abast de la situació (realm)

a) Persones

b) Organització o institució

c) Societat

4. Etapes del model (I)
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ETAPA 1. Reconèixer i definir la situació ètica

2. Determinar el procés que cal seguir (individual process); són quatre

a) Sensibilitat moral

b) Judici moral

c) Motivació moral

d) Coratge moral

e) Fracàs moral

4. Etapes del model (II)
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ETAPA 1. Reconèixer i definir la situació ètica

3. Classificar la situació ètica (situation)

a) Problema moral

b) Dilema moral

c) Situació estrès moral

d) Temptació moral

e) Situació de silenci

4. Etapes del model (III)
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ETAPA 2. Reflexió

1. Reunir informació

- Què més necessitem saber?

- Parts interessades.

- Conseqüències de l’acció i de la manca d’acció.

- Lleis, deures, obligacions i principis ètics.

4. Etapes del model (IV)
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ETAPA 2. Reflexió

2. Reflexionar sobre la informació recollida en l’etapa 1.
- Persones: comunicació directa.
- Organització o institució: revisió de polítiques, 

procediments, cultura o valors.
- Societat: dirigir-se a la legislació nacional, polítiques o 

valors.
- A més d’un agent: pla d’acció per a tots.

4. Etapes del model (V)
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ETAPA 2. Reflexió

3.    Ha de reflectir quin és el procés individual més apropiat segons 

la situació ètica, p. ex.:

- Temptació moral à correcte vs. incorrecte à coratge moral

- Dilema moral à correcte vs. correcte à judici moral

4. Etapes del model (VI)
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ETAPA 2. Reflexió

4.    Reflexió sobre la informació obtinguda à TEST DE KIDDER
- Test legal
- Test de la pudor
- Test de la portada
- Test de la mare
- Test dels valors professionals

• Si algun és positiu, hi ha alguna cosa incorrecta: la 
situació és una temptació moral i no un dilema à passem 
a l’etapa 4.

4. Etapes del model (VII)
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ETAPA 3.  Decidir què és correcte

• Específica per a à dilemes ètics

1. Enfocament basat en les regles.

2. Enfocament basat en les finalitats.

3. Enfocament basat en la cura.

4. Enfocament mixt.

• També es pot usar per a analitzar en profunditat un problema 
ètic.

4. Etapes del model (VIII)
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ETAPA 4. Implementar, avaluar i reavaluar

• Implementar la decisió presa.

• Fonamental en à temptacions morals i estrès moral.

• Avaluació i reavaluació à importants.

• Avaluació à pot fer reiniciar cicle de presa de decisions.

• Reflexió personal i creixement professional.

• Responsabilitat del fisioterapeuta.

4. Etapes del model (IX)
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• Els principis de no-maleficència i de justícia tenen 
prioritat sobre els d’autonomia i beneficència.
• Les obligacions derivades d’aquests principis (no-

maleficència i justícia) poden ser imposats, fins i tot 
coactivament, a tots els membres de la societat.

• Es divideixen en dos nivells
• El nivell 1 o de mínims morals, regit pels principis de
no-maleficència i de justícia i que defineixen deures
perfectes o de bé comú.

• El nivell 2 o de màxims morals, regit pels principis
d’autonomia i de beneficència, que defineixen
deures imperfectes o de bé individual.

5. Jerarquia entre principis
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• Les situacions ètiques ocorren en la pràctica 
professional i exigeixen un comportament 
responsable.
• És necessari per al fisioterapeuta saber com cal 

prendre les decisions ètiques correctes.
• El mètode RIPS és per als fisioterapeutes.
• Hi ha una jerarquia entre els diversos principis 

fonamentals.

6. Resum
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BLOC 2
INTRODUCCIÓ AL DRET

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

1



Quina és la pràctica 
del dret?

2



Tema 6 
CONCEPTE DE DRET 

I DRET SANITARI

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

3



Índex
1. Introducció

2. Concepte de dret

3. Dret sanitari

4. Distribució de competències en matèria sanitària

4.1. Competències de  l’Estat

4.2. Competències de les CA

5. Fisioterapeuta: un col·legiat professional

6. Resum

7. Bibliografia
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1. Introducció

La importància pràctica del dret parteix de la 
premissa que és condició natural de l’ésser humà 
viure en societat, amb altres persones.

• NECESSITAT DE REGULAR LA SUPERVIVÈNCIA HUMANA

• Diverses possibilitats
• La força: impera la llei del més fort.
• El dret: també conegut com a justícia.

5





2. Concepte de dret

“El dret és el conjunt de normes jurídiques 
que, en certa manera, són públiques,  
generals, clares, estables, de possible 
compliment, irretroactives i no 
contradictòries. Amb trets d’unitat, 
coherència i plenitud”.
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2. Concepte de dret

El terme de dret deriva de la distinció tradicional entre 
dret públic i dret privat que afecta la classificació de les 
diverses branques jurídiques.

- Dret públic: conjunt de normes que regulen 
l'organització i l'activitat de l'Estat i d’altres ens 
públics, com també les seues relacions amb els 
particulars.
- Dret privat: conjunt de normes que regulen les 
relacions entre els individus.
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Dret públic i dret privat, 
classificació tradicional

Dret públic  
Normes que regulen: 

• Dret privat 
Normes que regulen:

Organització i activitats d'ens públic

+

Les relacions amb els particulars

Relacions entre particulars

Dret

RELACIONS 
SOCIALS



2. Concepte de dret

10

Segons els 
casos, el dret 
sanitari és:

Dret públic Dret privat



3. Dret sanitari

• DEFINICIÓ DE SALUT segons l’OMS:

"Estat complet de benestar físic, psíquic i social, i 
no sols l’absència de malaltia”.

La salut és un bé:
- Inalienable
- Imprescindible
- Irrenunciable

11



No existeix el
DRET A LA SALUT

implicaria que estem sans

Existeix el
DRET A LA PROTECCIÓ 

DE LA SALUT



3. Dret sanitari

• Totes les qüestions que sorgeixen al voltant de la 
salut requereixen un tractament específic à
aparició del dret sanitari.

• Inclou tota la legislació mèdica sanitària existent al 
nostre país.
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3. Dret sanitari

• Constitueix un conjunt de normes que:

- Estableix les regles i vies d’actuació sanitària.

- Determina el règim de funcionament dels centres 
sanitaris, serveis i instal·lacions.

- Recull les normes de l'activitat sanitària. 
(Procediments i tècniques de treball à
conseqüències jurídiques).
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3. Dret sanitari

• Constitueix un conjunt de normes que:

- Compleix les normes de protecció i promoció de 
la salut col·lectiva (salut pública).

- Normes d’assistència sanitària à diagnòstic i 
tractament de la malaltia.
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3. Dret sanitari

Naixement del dret a la protecció de la salut:

• Declaració de l’home i dels ciutadans,
Assemblea Constituent Francesa, 1789.
Reconeixement de drets socials.

• Apareix en textos constitucionals després de la 
Segona Guerra mundial.

• Hui, Constitució espanyola de 1978.
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La Constitució 
espanyola 
de 1978

Norma suprema 
de l’ordenament 
jurídic espanyol

contínues 
referències 
directes 

i indirectes 

El DRET a la 
PROTECCIÓ 
de la SALUT 



3. Dret sanitari

Referència més directa i significativa

Article 43
1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
2. Depèn dels poders públics organitzar i protegir la salut 
pública a través de mesures preventives i de les 
prestacions i serveis necessaris. La llei estableix els drets i 
deures de tots en aquest sentit.
3. Els poders públics han de promoure l’educació 
sanitària,  l’educació física i l’esport. També han de 
facilitar el bon ús de l’oci.
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4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

• La Constitució espanyola reconeix l’autonomia legislativa a les 
comunitats autònomes dins de la unitat de la nació espanyola.
Tenen competències en matèria de sanitat:

- L’Estat
- Les comunitats autònomes

MODEL DESCENTRALITZAT
LLEI GENERAL DE SANITAT (LGS)
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4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

a) Normes ESTATALS

- Constitució espanyola de 1978.
- Llei 41/2002, de 14  de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i drets i 
obligacions en matèria d’informació i 
documentació clínica.
- Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de 
les professions sanitàries.
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4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

b) Normes AUTONÒMIQUES

- Llei 3/2003 à d’ordenació sanitària de la 
Comunitat Valenciana.

- Llei 1/2003 à de drets i informació al 
pacient de la Comunitat Valenciana.
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4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

c) Normes DE PLANIFICACIÓ SANITÀRIA

d) Normes DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT
- Lluita contra malalties infeccioses.
- Sanitat exterior.
- Sanitat mortuòria i autòpsies.
- Salut alimentària.
- Salut laboral.
- Prevenció del tabaquisme.
- Delictes contra la salut pública.
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4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

e) Normes d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

- Prestacions d’assistència sanitària.
- Organització dels serveis d’atenció.
- Protecció de pacients i usuaris.
- Lliure elecció de metge.
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4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

f) Normes DE DROGUES I FÀRMACS

g) Normes SOBRE EXTRACCIÓ I 
TRASPLANTAMENT DE SANG I ÒRGANS

h) Normes BIOTECNOLÒGIQUES

24



4. Distribució de competències 
en matèria sanitària

25

• Bases i coordinació 
de la sanitat.

• Sanitat exterior.
• Política del 

medicament.
• Gestió d’INGESA.

• Planificació sanitària.
• Salut pública.
• Gestió dels serveis 

de salut.

• Salubritat.
• Col·laboració amb la 

gestió del serveis 
públics.

Corporacions localsComunitats 
autònomes

Administració de 
l’Estat



5. Fisioterapeuta:
professional sanitari

• La llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de 
les professions sanitàries, assenyala que només es 
reconeix com a professió la que és reconeguda per 
l’Estat.

El fisioterapeuta és un professional sanitari

26



6. Resum

• El dret regula les relacions entre individus.
• Competències sanitàries a l’Estat espanyol i 

competències a les comunitats autònomes.
• La figura del fisioterapeuta és reconeguda per 

l’ordenament jurídic espanyol.
• Dret a la protecció de la salut segons l’OMS.
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7. Material complementari

• Model d’Alzira (gestió d’hospitals semiprivats) 2012  
https://youtu.be/0iv3_kPni84
• L’hospital d’Alzira torna a ser públic el 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=aw2tGINw6DI&
ab_channel=CecovaTV
• El sistema nacional de salut a Espanya 

https://www.youtube.com/watch?v=plKwMceie5s&
ab_channel=UNED

28

https://youtu.be/0iv3_kPni84
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BLOC 2 
INTRODUCCIÓ AL DRET

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

1



Tema 7 
FONTS DEL DRET

EL CAS DE L’ESTAT ESPANYOL

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

2



Índex
1. Introducció: les fonts de dret

1.1. Definició general de font
1.2. Definició de font de dret

2. Tipus de fonts en els sistemes
3. Les fonts de dret. El cas d’Espanya

3.1. La llei
3.2. El costum
3.3. Els principis generals del dret

4. Jurisprudència
5. Doctrina
6. Resum
7. Bibliografia
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1. Introducció

FACULTATS DE L’ESTAT
•Poder legislatiu: promulga les lleis.
•Poder executiu: aplica les lleis.
•Poder judicial: interpreta, respecta 
o invalida les lleis.

4



5

Poders  polítics de l’Estat

Legislatiu Executiu Judicial

Aprovar lleis i 
fer-les complir

Aplicar les 
lleis i governar 
el país

Jutjar els qui 
incompleixen 
la llei

Parlament Govern Tribunals



1. Les fonts del dret

DEFINICIÓ GENERAL DE FONT

Figuradament, una font és l’origen, els 
fonaments o el principi d’una cosa.
Quan parlem de l’origen d’una norma 
legal, ens referim als fets que li donen 
naixement, als usos i les pràctiques socials 
que la generen.

6



1. Les fonts del dret

DEFINICIÓ DE FONT DE DRET
- Generalment, una font de dret és on 
naixen, sorgeixen o es creen les normes 
jurídiques. 
- Quan parlem de fonts de dret ens 
referim als tipus de normes integrades 
en un determinat sistema jurídic o 
família jurídica.

7

Naixen Sorgeixen Es creen NORMES 
JURÍDIQUES



2. Tipus de fonts
- No tots els sistemes tenen els mateixos 
tipus de fonts.
- Les famílies o sistemes jurídics més 
estesos són:

8

Sistemes jurídics

CONTINENTAL o 
romanogermànica

COMMON LAW

On predomina

Fonts 
i llei escrita

Costum i dret 
jurisprudencial



2. Tipus de fonts

La cultura jurídica espanyola se situa en  
l’àmbit del sistema jurídic 
romanogermànic, aliè històricament al 
sistema common law.

9

CONTINENTAL 
o romanogermànic

Fonts
i la llei escrita



3. Les fonts del dret

• Les fonts que l’ordenament jurídic espanyol avala 
són:

10

La llei

El costum

Principis 
generals del dret



3. Les fonts del dret

• Per tant
Els jutges i els tribunals tenen el deure 
inexcusable de resoldre en tots els casos els 
assumptes de què coneguen tenint en compte el 
sistema de font establit.

11

La llei

El costum

Principis 
generals del dret



3.1. La llei

• És la principal font del dret.

• DEFINICIÓà norma jurídica estatal elaborada, dictada i 
publicada pels òrgans competents de l’Estat.

• Ha de complir dos requisits:

- Requisit de legalitat à establits pels procediments i amb 
els requisits que la llei existent exigeix per a legislar.
- Requisit de publicitat à la seguretat jurídica exigeix la 
publicitat de la llei. Les lleis tenen validesa al cap de 20 dies 
de publicar-se.
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3.1. La llei

• És la principal font de dret
•Àmbit territorial:

• Són LLEIS DE L’ESTAT les aprovades per les Corts 
Generals. L’àmbit d’aplicació és la nació.
• Són LLEIS DE LES CA les aprovades per les 

assemblees legislatives de les CA. L’àmbit d'actuació 
abasta les CA.



3.1. La llei

• La CE distribueix el poder legislatiu entre l’Estat i les 
CA.

• Això fa que hi haja diverses classes de lleis.

14

Lleis 
orgàniques

Lleis 
ordinàries

Estatuts 
d’autonomia



3.1. La llei

Llei orgànica / Llei ordinària

• LLEI ORGÀNICA à regula afers referents a:
- Desenvolupament dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques.
- Lleis aprovades pels estatuts d’autonomia.
- Lleis que aproven el règim electoral general.

• Tota llei que no siga orgànica o que no complisca els 
requisits és LLEI ORDINÀRIA.
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3.1. La llei

• EXEMPLES DE LO (llei orgànica)

- LOGSE (Llei orgànica general del sistema 
educatiu).
- LOMCE (llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa).

16

http://www.youtube.com/watch?v=6TbgYg7iZBg



3.1. La llei

ESTATUTS D’AUTONOMIA

- Norma institucional bàsica de cada CA.

- Aprovada per llei orgànica.

- Fa referència a un poder limitat (dins de les CA).

- L’autonomia comprèn l’esfera tan legislativa (promulgar) 
com executiva (fer complir) les lleis dins de la CA.
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3.1. La llei

Estatut 
d’autonomia 
de la 
Comunitat 
Valenciana (CV)
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3.1. La llei
• LLEI DE DEPENDÈNCIA A LA CV
La llei estableix tres graus de dependència. Poden ser 
temporals o permanents

19

GRAU I DE DEPENDÈNCIA, DEPENDÈNCIA MODERADA: la persona necessita 
ajuda per a fer diverses activitats bàsiques de la vida quotidiana almenys una 
vegada al dia o té necessitat d’ajuda intermitent o limitada per a la seua 
autonomia persona.

GRAU II, DEPENDÈNCIA GREU: la persona necessita ajuda per a fer diverses 
activitats bàsiques dues o tres vegades al dia però no requereix l’ajuda 
permanent d'un cuidador.

GRAU III, GRAN DEPENDÈNCIA: la persona necessita ajuda per a dur a terme 
diverses activitats bàsiques unes quantes vegades al dia i, a causa de la pèrdua 
total d'autonomia, necessita l’ajuda continuada d'una altra persona.



3.1. La llei
• LLEI DE DEPENDÈNCIA: procés

20

PRESENTACIÓ DE 
LA SOL·LICITUD

VALORACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA

ASSIGNACIÓ DEL 
GRAU I NIVELL

ELABORACIÓ DEL 
PROGRAMA 
INDIVIDUAL 
D’ATENCIÓ (PIA)

NOTIFICACIÓ DE 
L'ESCALA I CATÀLEG 
DE SERVEIS

ASSIGNACIÓ DE 
RECURSOS

REVISIÓ PER
1. Variació en l'entorn 
social.
2. Variació de les 
condicions de salut.
3. Trasllat a una altra 
comunitat autònoma.

REVISIÓ PER
1. Agreujament de la 
dependència.
2. Millora de la situació 
de dependència.
3. Error en el diagnòstic 
o en l’aplicació de 
l'escala.



3.1. La llei
• LLEI DE DEPENDÈNCIA: baremació

21

Tipus de 
recurs

Servei Prestació econòmica 
del servei

Prestació 
econòmica de 
l’entorn familiar

Naturalesa En residència

En centre de dia

Ajuda a domicili

Teleassistència

Diners per a 

contractar un 

servei quan no hi 

ha places a la xarxa 

pública o 

concertada

Diners per al 

beneficiari

Import Copagament per renda 

de la unitat familiar. 

Quantia mínima: 219 €

Quantitats

Màxima: 715,07 €

Mínima: 300 €

Quantitats

Màxima: 387,64 €

Mínima: 153 €



3. Les fonts del dret

• Les fonts que donen suport al nostre ordenament 
jurídic són:

22

La llei

El costum

Principis 
generals del dret



3.2. El costum

• La legislació disposa que el costum siga font del 
dret, sempre 

si no hi ha llei aplicable 

i sempre que no siga contrària a la moral o a 
l’ordre públic i siga aprovada.
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3.2. El costum

REQUISITS
- Uniformitat i continuïtat.
- Freqüència de la pràctica habitual (fets que s’han 
produït repetidament).
- Reiteracions o repeticions continuades de 
conductes i comportaments.
- Raonables i ajustats a la proporcionalitat entre 
conducta i resultat (mai contrari a la moral ni a 
l’ordre públic). 
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3.2. El costum

• CLASSES
Praeter legem: regula matèria no regulada per la llei 
(per exemple, inscripció per ordre de registre a un 
curs).

Contra legem: regula la matèria de manera diferent a 
una llei regulada (per exemple, aparcament en zones 
prohibides de la xarxa viària, costum bastant estès).

Secundum legem: regula la matèria que ha sigut 
objecte d'una llei, ampliant-la (per exemple, no 
conduir en estat d'embriaguesa).

25



3. Les fonts del dret

• Les fonts que s’admeten en l'ordenament jurídic són:

26

La llei

El costum

Principis 
generals del dret



3.3. Principis generals de dret

• Idees fonamentals i informadores de l'organització 
jurídica de la nació, és a dir, idees que donen sentit 
a les normes jurídiques legals o consuetudinàries 
existents.

27

Ací tens un vídeo per a entendre millor què son els principis generals del dret:

https://www.youtube.com/watch?v=RfbOSLHeppY&list=PLJfEmMo6xD7gDa
ngAu7jtp6JRKc8UeYD_&index=3&t=186s&ab_channel=AulaLegal

https://www.youtube.com/watch?v=RfbOSLHeppY&list=PLJfEmMo6xD7gDangAu7jtp6JRKc8UeYD_&index=3&t=186s&ab_channel=AulaLegal


3.3. Principis generals de dret

• Són enunciats normatius que no estan integrats en 
l'ordenament jurídic (però que en formen part). 
Exemple: principi de justícia, equitat, llibertat, 
fraternitat, etc.
• Veritats jurídiques universals dictades per la raó.

Els principis generals del dret no estan escrits ni 
existeixen en una llista taxativa de principis.

AVANTATGES: sense numerus clausus (van variant)
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3.3. Principis generals dels drets

Alguns exemples
1. S'entén que fa la cosa aquell a nom del qual es fa.
2. Es presumeix ignorància si no es prova ciència.
3. El primer en temps, és primer en dret.
4. On hi ha la mateixa raó, és aplicable la mateixa disposició.
5. És inadmissible tota interpretació que conduïsca a l'absurd.
6. La sentència només obliga les parts.
7. Les obligacions no es presumeixen, cal demostrar-les.
8. Qui afirma està obligat a provar.
9. Qui no fa allò que ha de fer, fa allò que no ha de fer.
10. El posseïdor es presumeix propietari.
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3. Les fonts del dret

• L’ordre d’aplicació de les fonts que estableix el codi 
civil és clar:

30

LLEI

COSTUM

PRINCIPI GENERAL 
DEL DRET



4. Jurisprudència
• És la doctrina que emana de les sentències del Tribunal 

Suprem i que es compon almenys de dues sentències 
de l’alt tribunal que decideixen sobre algun punt jurídic 
en el mateix sentit i amb cert valor de precedent, que 
serveix per a prendre una DECISIÓ.
• https://www.youtube.com/watch?v=l6QqWCPZ3Pc&ab

_channel=AulaLegal (per entendre-ho millor, ací hi ha 
un vídeo).
Per exemple à “Esperem l’opinió del jutge per veure si la 
sentència dona jurisprudència a aquesta mena de problemes”.

31

Són interpretacions de les lleis existents!

https://www.youtube.com/watch?v=l6QqWCPZ3Pc&ab_channel=AulaLegal


5. Doctrina

El conjunt d’estudis, opinions o postulats, elaborats 
pels coneixedors del dret en una matèria concreta 
amb la pretensió de validesa general.

à conjunt coherent d’instruccions. NO VINCULANTS.

32

El jutge acudeix a la doctrina 
i aprova o rebutja 
els plantejaments 

segons el seu criteri.



6. Resum

Les fonts del dret són l'origen de les normes 
jurídiques.
• Espanya: sistema jurídic continental o 

romanogermànic.
• Fonts del dret a Espanya: la llei, el costum i els 

principis generals del dret.
• Tipus de lleis: orgàniques, ordinàries i estatuts 

d'autonomia.
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BLOC 2 
INTRODUCCIÓ AL DRET

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

1



Tema 8 
-----

EL PRINCIPI DE JERARQUIA 
NORMATIVA I COMPETÈNCIA

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

2



Índex
1. Introducció: regulació de la jerarquia normativa

2. Manifestació general

2.1. Regles bàsiques

2.2. Regles de determinació

3. Manifestació de potestats normatives

4. Seguretat jurídica

5. Principi de competència

6. Principi de jerarquia i principi de competència

7. Resum

8. Bibliografia
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1. Regulació de la jerarquia 
normativa

• La jerarquia de les normes està majoritàriament 
regulada per:

• La Constitució espanyola (CE)
• El Codi civil (CC)

4



1. Regulació de la jerarquia normativa

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
La Constitució garanteix el principi de:

- Legalitat.
- Jerarquia normativa.
- Publicitat de les normes.
- Irretroactivitat (sense caràcter retroactiu) de les 
disposicions sancionadores no favorables o 
restrictives dels drets individuals.
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1. Regulació de la jerarquia normativa

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
La Constitució garanteix el principi de:

- Seguretat jurídica.

- Responsabilitat. 

- Interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics 
(prohibir que els poders públics actuen sense complir 
les normes).
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1. Regulació de la jerarquia normativa

CODI CIVIL
Les disposicions que contradiuen altres disposicions 
d’alt rang no són vàlides (les disposicions de rang 
superior són sempre més vàlides).

ARTICLE 1 DEL CODI CIVIL
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1. Regulació de la jerarquia normativa

CODI CIVIL
Les lleis són derogades per altres lleis posteriors 
(publicades després).

La derogació té l’abast que expressament es disposa en la 
llei i s’estén sempre a tot allò que en la llei nova, sobre la 
mateixa matèria, siga incompatible amb l’anterior.

Per la simple derogació d’una llei no recobren vigència les 
que aquesta ha derogat!
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2. Manifest general: jerarquia 
normativa

9

És un principi constitucional per l’estructura de 
l’ordenament jurídic (article 9.3 de la Constitució 
espanyola).

Objectiu à Seguretat jurídica

Basat en la certesa del dret, tant per l’aplicació com 
per la publicació.
Ens garanteix a tothom que hi ha coneixement del 
que està prohibit.



2. Manifest general: jerarquia 
normativa

10

REGLES BÀSIQUES
La norma de rang superior preval, en cas de conflicte, 
per damunt de la norma de rang inferior.

Les normes amb el mateix rang posseeixen la 
mateixa força normativa.

En cas de conflicte insalvable:
La norma subsegüent deroga l'anterior!



2. Manifest general: jerarquia 
normativa

11

REGLES DE DETERMINACIÓ
El principi de jerarquia normativa és determinant per 
a determinar la validesa de les normes perquè 
mediatitza la regla bàsica: 

Lex superior derogat legem inferioremà
La norma de rang superior preval sobre la norma de 
rang inferior.



2. Manifest general: jerarquia 
normativa

12

REGLES DE DETERMINACIÓ
Validesa
Plena legalitat i eficàcia.
Una regla és vàlida quan existeix acord amb el dret.
Invalidesa
Contradiu les regles de validesa.

En definitiva, el principi de jerarquia de les normes 
resta condicionat a la validesa de les normes 
jurídiques.



2. Manifest general: jerarquia 
normativa

13

REGLES DE DETERMINACIÓ

El principi de jerarquia normativa té una 

importància decisiva per a determinar la 

validesa temporal de les normes, ja que impera 

la regla bàsica que la norma posterior deroga 

l'anterior.

Lex posterior derogat anteriori



3. Manifestació de les potestats 
normatives
• La jerarquia reguladora estableix una correlació 

entre:

Regla general
“Totes les normes d’igual procedència que tinguen la 
mateixa forma exterior tenen el mateix rang i força”.
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De 
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3. Manifestació de les potestats 
normatives
• Correspon a la Constitució espanyola preveure les 

potestats normatives atribuint:

A les normes emanades de cada potestat.
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4. Seguretat jurídica

És la suma dels principis següents 

16

Certesa i legalitat

Jerarquia i publicitat

Irretroactivitat de les no favorables

Prohibició de l'arbitrarietat

SEGURETAT JURÍDICA



4. Seguretat Jurídica

La seguretat jurídica és la suma d'aquests 
principis, equilibrats de manera que permeten 
promoure l'ordre jurídic en llibertat.

17

JUSTÍCIA IGUALTAT



5. Principi de competència.
Article 149 CE

18

Aquest principi descriu que:
• En un nivell jeràrquic.

• Hi ha diverses categories de normes.

• Amb el mateix rang i força.

• Cadascuna dins del seu àmbit material de 
competència.



5. Principi de competència

19

Mediatitza l'estructura de l'ordenació jurídica en un 
doble sentit.  

En alguns nivells jeràrquics conviuen normes 
procedents de diverses fonts o òrgans amb capacitat 
normativa.

L'estructura interna de la piràmide conté al seu torn 
elements subordinats enllaçats amb el general.



5. Principi de competència

20

ORGÀNICA

NORMATIVATERRITORIAL



5. Principi de competència

21

• MANIFESTACIÓ ORGÀNICA
• Cada norma ha de ser dictada per l'òrgan amb 

potestat normativa per a fer-ho.

Per l’òrgan competent
Exemple
Una ordre ministerial del Ministeri d'Afers Exteriors que 
establira la classe de creïlla que cal sembrar seria tan nul·la 
per violació del principi de competència com una ordre del 
ministeri d'agricultura en què es nomenaren diplomàtics. 



5. Principi de competència

22

• MANIFESTACIÓ TERRITORIAL
Determina que les normes dictades per un òrgan 
territorial són vàlides si es dicten dins de l’òrgan i del 
territori corresponent.

Exemple
Una ordre del Ministeri d'Agricultura no pot regular una 
qüestió agrícola que és competència d'una certa CA, perquè 
l'agricultura és competència de les CA.
Un decret de govern no pot indicar el sentit del carrer d'un 
municipi davant d'una ordre municipal.



5. Principi de competència

23

• MANIFESTACIÓ NORMATIVA

Determinats tipus de normes tenen un àmbit 
material prefixat determinat per la Constitució 
espanyola. 

Només tenen força normativa sobre aquest àmbit 
material.

COMPETÈNCIA LIMITADA



5. Principi de competència

24

És condició de validesa de les normes

Constitució
Estatuts d’autonomia

Lleis orgàniques

Lleis estatals

Lleis autonòmiques

Decrets llei

Decrets legislatius

Reglaments

Les CA tenen plena capacitat 
legislativa, és a dir, poden 
fer lleis que són lleis 
ordinàries i que no estan 
subordinades a les lleis de 
l’Estat, aprovades per les 
Corts Generals.

Principi de competència: una 
llei autonòmica no pot 
regular matèries de 
competència exclusiva de 
l’Estat i viceversa.



6. Jerarquia i competència

• Conclusió: els dos principis estan relacionats i es 
complementen perquè versen sobre l'estructura de 
l’ordenament Jurídic.

25

El principi de competència 
és complementari 

del principi de jerarquia



6. Jerarquia i competència

El principi de jerarquia actua quan dues normes de diferent 
rang poden versar sobre una mateixa matèria.

En canvi, la col·lisió jeràrquica és impossible entre dues 
normes, quan cadascuna és competent en la determinació 
de la matèria. 

En aquest cas no s'ha d'indagar quina és la norma superior, 
sinó quina és la norma competent. 
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6. Jerarquia i competència

Àmbit d’actuació dels dos principis

• No totes les normes del sistema, en una 
determinada situació jeràrquica respecte a una 
altra, es relacionen per vincles de jerarquia, sinó 
per competència.
• L’única norma amb vincle jeràrquic amb altres és la 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.
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6. Jerarquia respecte a competència

28

El Constitucional anul·la la llei valenciana de sanitat 
que permetia l'atenció als immigrants sense papers.
El Tribunal Suprem deixa sense efecte el decret llei de la Generalitat 
contra el qual va recórrer el Govern de Mariano Rajoy.
La sentència té els vots particulars de Cándido Conde Pumpido, Fernando 
Valdés, Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer i Antonio Narváez.

El juliol de 2015 va entrar en vigor el decret llei pel qual la Generalitat 
Valenciana establia la universalitat de l'assistència sanitària, norma contra 
la qual va recórrer el govern de M. Rajoy. Ara l'alt tribunal ha anul·lat 
aquesta llei.
El Constitucional declara inconstitucional el text i anul·la el decret 
autonòmic que donava assistència sanitària als immigrants.





Resum

• Cal conèixer el principi de jerarquia normativa i el 
principi de competència en l’ordenació jurídica 
espanyola (a fi de garantir la seguretat jurídica).
• Piràmide de jerarquies normatives.
• Cada òrgan i cada autonomia té les seues 

competències clarament definides en l’organització 
del sistema judicial de l’Estat.
• Ací teniu un vídeo resum del tema: 

https://canal.uned.es/video/5a6f5dc4b1111fe5058
b4595
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https://canal.uned.es/video/5a6f5dc4b1111fe5058b4595


7. Bibliografia
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BLOC 2
INTRODUCCIÓ AL DRET

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

1



Tema 9 
DRET COMUNITARI

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

2



Índex
1. Introducció: referència històrica
2. La Unió Europea
3. Els estats membres de la UE
4. Dret comunitari
5. Fonts del dret comunitari
6. Òrgans de dret comunitari
7. Principis de dret comunitari
8. Dret comunitari de relacions i dret nacional
9. Resum
10. Bibliografia
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1. Referència històrica

4

Fins després de la Segona Guerra Mundial

El funcionament de l'Estat i la vida política dels 
països de la Unió Europea es basaven únicament en 
constitucions i lleis nacionals.



2. La Unió Europea

5

Comunitats europees: els inicis

La primera pedra de la Comunitat Europea la 
va posar el ministre francès Robert Schuman 
en la declaració del 9 de maig de 1950.

Objectiu Integració 
econòmica



2. La Unió Europea

6

Conclusió dels tractats

Tractat pel qual 
s'estableix la Comunitat 
Econòmica del Carbó i 
l'Acer (ECSC). 
París, 18 d'abril de 1951.
Sis estats fundadors.

BÈLGICA

ALEMANYA

FRANÇAITÀLIA

LUXEMBURG

PAÏSOS 
BAIXOS



2. La Unió Europea

7

La creació de l'ECSC impulsa a 
Europa:

- El desenvolupament 
d'institucions comunes a tot 
Europa.

- La fusió progressiva de les 
economies nacionals.

- La creació d'un gran mercat 
comú.

- L’harmonització de les 
polítiques socials. 

BÈLGICA

ALEMANYA

FRANÇAITÀLIA

LUXEMBURG

PAÏSOS 
BAIXOS



2. La Unió Europea

8

TRACTAT DE ROMA. 25 de març de 1957.
Comunitat Econòmica Europea (CEE).

Comunitat d'Energia Atòmica Econòmica 
(EURATOM).

Llei Única Europea. Repassa els tractats de 
Roma.



2. La Unió Europea

9

Tractat de Maastricht (TUE). 7 de febrer de 1992
Fundació de la UNIÓ EUROPEA. 
Culminació política d'un conjunt de tractats 
preexistents.

Tractat d'Amsterdam. 2 d'octubre de 1997
Nova legislació de la Unió Europea després de revisar 
el Tractat de Maastricht.



3. Estats membres de la UE

10

Alemanya
Letònia
Àustria
Lituània
Bèlgica
Luxemburg
Suècia
França 

Bulgària
Malta
Xipre
Països Baixos                 
Dinamarca
Polònia
Eslovàquia
Portugal

Regne Unit (brexit)
Eslovènia
Espanya
República Txeca
Estònia
Romania
Finlàndia



4. Dret comunitari

És un conjunt organitzat i estructurat de 
normes i principis legals que té:

- Fonts pròpies.

- Organismes que elaboren les seues pròpies 
normatives.

- Sistema judicial de garantia de l’aplicació i la 
interpretació uniforme de la seua normativa.
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5. Fonts del dret comunitari

12

Fonts escrites: són, d'una banda, el dret originari.
- ECSC (1951) Tractat de París
- CEE (1957) Tractat de Roma
- CEEA-EURATOM (1957)

D'altra banda, la segona font escrita és el dret derivat 
(art. 288 TEC).
- Normativa
- Directrius
- Decisions



5. Fonts del dret comunitari
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Fonts no escrites 

- Principis generals de dret secundari.
- El costum.
- Normes generals de dret internacional.



6. Òrgans de dret comunitari

-Parlament
-Consell
-Comissió
-Tribunal de Justícia
-Tribunal de Comptes

14

Desenvolupament 
legislatiu de la UE



6. Òrgans de dret comunitari

Hi ha tres institucions involucrades en el 
desenvolupament de la legislació de la UE:

- Parlament Europeu. Representa els ciutadans de la 
UE i és escollit directament per aquests ciutadans.

- Consell de la Unió Europea. Representa els 
governs de cada estat membre. Els estats membres 
comparteixen la presidència del Consell en un 
període de temps rotatori.
- Comissió Europea. Representa els interessos del 
conjunt de la Unió.
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6. Òrgans de dret comunitari

PARLAMENT EUROPEU
Representa els ciutadans de la UE.
És escollit directament per ells.
Està compost per representants de cada estat 
membre.
Té poder de deliberació i control.
Interès de la gent.

16



6. Òrgans de dret comunitari

CONSELL DE LA UE
Representa els governs de cada estat membre.
Un representant de cada estat membre.
Presidència per rotació cada 6 mesos.
Poder de decisió.
Interès dels estats.
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6. Òrgans de dret comunitari

18

COMISSIÓ EUROPEA
Representa els interessos del conjunt de la Unió. 
Agrupació que protegeix l'aplicació de les 
disposicions legals.
Participar en els ajuntaments.
Poder de decisió propi.

Interès comunitari.



6. Òrgans de dret comunitari

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA I TRIBUNAL DE COMPTES
Funcions molt importants

- TRIBUNAL DE JUSTÍCIA: vetla pel compliment 
del dret europeu.
- TRIBUNAL DE COMPTES: controla el 
finançament de les activitats de la UE.
- Interès legal.
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7. Principis de dret comunitari en relació 
amb el dret intern

20

Principi d'aplicabilitat immediata.

Principi d'aplicabilitat directa.

Principi de primacia.



7. Principis de dret comunitari en relació 
amb el dret intern

21

Principi d'aplicabilitat immediata à

Atès que l'estat de dret comunitari 
s'inclou automàticament en l'ordre intern 
de cada estat membre.



7. Principis de dret comunitari en relació 
amb el dret intern

22

Principi d'aplicabilitat directa à
Les regles comunitàries són capaces de crear 
per si mateixes drets i obligacions per a les 
persones.

L’article 189 del Tractat de la CEE atribueix a 
totes les normes la presumpció de ser 
directament aplicables.



7. Principis de dret comunitari en relació 
amb el dret intern
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Principi de primacia à

Les regles comunitàries ocupen en el context 
del dret intern un rang prioritari sobre les 
altres regles d'aquest ordenament dels estats 
membres.



8. Relació entre dret comunitari i 
dret nacional

- Si es complementa un dret, podem parlar 
de concurrència entre dret comunitari i dret 
nacional.
- En cas de conflicte, només es pot resoldre 
reconeixent la supremacia del dret 
comunitari sobre el dret nacional.
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9. Resum

• Les fonts del dret europeu són: dret originari 
(tractats de constitució de la UE) i dret secundari 
(reglaments, directives i decisions).
• Les fonts no escrites són: principis generals de dret, 

costum, normes generals de dret internacional.
• Òrgans: Parlament, Consell, Comissió, Tribunal de 

Justícia i Tribunal de Comptes.
• Principis d'ordenament: aplicabilitat immediata, 

aplicabilitat directa i primacia.
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BLOC 3 
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Índex
1. Introducció
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3. Tipus de persona
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4.3. L’edat

5. La personalitat

5.1. Naixement de la personalitat

5.2. Extinció de la personalitat
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7. Bibliografia
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1. Introducció

Codi civil

Llibre I referit a les persones.
Ocupa el títol II en exclusiva.

Del naixement i l’extinció de la personalitat civil. 
De la persona natural.
De les persones jurídiques.

Constitució espanyola
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2. De la persona
- El nucli bàsic del dret civil està constituït per 
la persona.
- El dret civil estableix com a postulat bàsic: “el 
valor de la persona humana com a centre de 
la seua construcció”.

5

PRINCIPIS
establits 
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3. Tipus de persona

La persona física o naturalà subjecte individual 
titular de drets i obligacions reconegut expressament 
per la llei.
Ex. Joan, fisioterapeuta.

La persona jurídica à subjecte de dret, però no un 
individu. Posseeix el dret i les obligacions que la llei 
mana expressament.
Exemple: clínica de fisioteràpia de Joan.
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3. Tipus de persona
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Persona 
natural

La persona natural és la persona 
física amb capacitat d'obrar. 
És a dir, qualsevol persona.

La capacitat d'obrar s'adquireix amb 
la majoria d'edat, mentre que la 

persona jurídica té capacitat d'obrar 
tan bon punt s’ha constituït.

Persona 
jurídica

La persona jurídica és una societat, 
una empresa o, en general, 

qualsevol institució pública o privada 
amb capacitat jurídica i capacitat 

d'obrar.

La capacitat jurídica és la facultat 
suficient per a fer actes jurídics i ser 

titular de drets i deures. Té 
capacitat jurídica qualsevol persona 

física o jurídica des que naix.



4. La persona à CAPACITAT

Capacitat  es refereix, a l'aptitud, reconeguda per 
l'ordenació jurídica, per a ser subjecte d'activitat 
jurídica.
CAPACITAT à aptitud (ser APTE) legal per a 
poder estar subjecte a drets i obligacions. 
Facultat, més o menys àmplia, per a fer actes 
vàlids i eficaços en dret.

Cal distingir, dins del gènere capacitat, entre 
capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
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4.1. Capacitat jurídica

Ser persona és una capacitat jurídica o, cosa 
equivalent, tenir personalitat.
El significat essencial del terme capacitat 
jurídica à possibilitat general de ser titular de 
relacions jurídiques.

“La capacitat jurídica es defineix com l'aptitud 
o idoneïtat de la persona per a ser titular de 
drets i obligacions”.
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4.2. Capacitat d’obrar

La capacitat d'obrar, a diferència de la legal, és 
susceptible de graduació i no correspon a 
tothom per igual.
Com a principi general, té capacitat d’obrar 
plena el subjecte major d’edat sense 
incapacitat.

“Possibilitat d’actuar per si mateix en el món 
del dret”.
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4.2. Capacitat d’obrar. INCAPACITAT

INCAPACITAT
ABSÈNCIA 

DE CAPACITAT

ABAST NEGATIU



4.2. Capacitat d’obrar. INCAPACITACIÓ

Estat civil de la persona, amb 
malaltia o deficiència persistent, de 
caràcter físic o psíquic, impedida de 
governar-se per si mateixa per a 
prendre decisions.
Exemple: pacient amb Alzheimer.



4.3. L’edat

L’edat es té en compte en l’ordenament jurídic 
per a la producció d’alguns efectes jurídics.
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4.3. L’edat

El legislador estableix amb caràcter general 
una edat per a adquirir la plena capacitat de:

Majoria d'edat à als 18 anys

Comporta una limitació de la capacitat d'obrar 
del menor d'edat.
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4.3. L’edat sanitària

La majoria d’edat sanitària
16 anys complits

Significa que amplia la capacitat civil
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4.3. L’edat sanitària

De 12 a 16 anys: es té en compte l’opinió del menor i 
ha d’estar informat amb caràcter general.
Els tutors tenen l’última paraula.      

Majors de 16 anys → (majoria d’edat sanitària) 
Actuació autònoma de la persona en l’àmbit sanitari.
En el cas dels menors d'edat, tan sols s'imposa el 
deure d'informació als tutors en situacions d'alt risc i 
de conèixer la seua opinió, que s’ha de tenir en 
compte per a prendre decisions. L'última paraula és 
la del mateix pacient.
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5. La personalitat

La personalitat jurídica
És aquella per la qual es reconeix a una persona, 
entitat, associació o empresa capacitat per a 
contraure drets i obligacions. Genera responsabilitat 
jurídica respecte a si mateix i davant de tercers.

Per tant, és l'atribució per l’ordenament jurídic de 
drets i obligacions.
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5. La personalitat

Inici de la personalitat

Significat jurídic: el moment del naixement natural  
determina la personalitat.
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5. La personalitat

Fi de la personalitat

Articles 32 i 48 del Codi civil
La personalitat civil s’extingeix per la mort de la 
persona.
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6. Resum

• Tipus de persona: natural/física i jurídica.
• Capacitat jurídica: aptitud per a ser titular de drets i 

obligacions.
• Capacitat d’obrar: possibilitat d’actuar per si mateix 

en el món del dret.
• Edat sanitària: 16 anys.
• Majoria d’edat: 18 anys.
• Fi de la persona: mort.
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1. Introducció

Sobre els contractes

L’ordenament jurídic espanyol permet 
una gran varietat de règims 
contractuals per a la prestació de 
serveis professionals sanitaris.
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1. Introducció

La llei 44/2003 d’ordenació de les professions 
sanitàries admet dues vies per a la prestació dels 
serveis:
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Exercici per compte d’altri

Exercici per compte propi

“La provisió de serveis per compte propi o d’altri pot ser per 
mitjà de les formes contractuals previstes pel nostre 

ordenament jurídic.”



1. Introducció

Diferències
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Per compte D’ALTRI RÈGIM GENERAL 

Per compte PROPI RÈGIM ESPECIAL 



2. Formes contractuals
Formes previstes en l’ordenament jurídic

- Contracte civil
- Contracte de societat
- Contracte de treball

- Contracte civil à CODI CIVIL

- Contracte de treball à Estatut dels treballadors
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2. Formes contractuals

Prestació de serveis professionals del 
fisioterapeuta:
- Contracte de treball: serveis voluntaris 

retribuïts i per compte d’altri.

- Contracte civil: arrendament de serveis, 
presta un servei independent, 
remunerat i per compte propi. 
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3. El contracte civil

Regulat pel Codi civil

Acord de voluntats generador 
d'obligacions per a les parts.
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3. El contracte civil

CONCEPTE DE CONTRACTE

El contracte existeix perquè una o més persones 
consenten a obligar-se, respecte d’altri, a donar 
alguna cosa o prestar algun servei. 

Obligació: donar, fer o no fer una cosa…
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4. Fonts de reglamentació 
contractual
Tenen un ordre jeràrquic:

11

NORMES 
IMPERATIVES 

Clàusules

VOLUNTAT 
DE LES PARTS

COSTUM



4.1. CLÀUSULES

En el contracte de treball hi ha clàusules 
que no hi poden faltar perquè són 
imprescindibles: 

1. Lloc i data del contracte. 
2. Identificació dels contractants.
3. Determinació de les funcions que el 

treballador ha de fer i lloc on s’han 
de dur a terme. 
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4.1. CLÀUSULES

En el contracte de treball hi ha:

4. Retribució pactada amb indicació de la 
forma i el període de pagament. 

5. Termini del contracte (que pot ser 
indefinit, fix o indeterminat).

6. Distribució de la jornada ordinària de 
treball. 

7. Pactes de les parts.
13



4. Fonts de reglamentació 
contractual
Hi ha un ordre jeràrquic
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NORMES 
IMPERATIVES 

Clàusules

VOLUNTAT 
DE LES PARTS

COSTUM



4.2. Voluntat de les parts: PACTES

Pacte d’HORES EXTRAORDINÀRIES (ART. 35.4 ET)
• Es tracta d'un pacte per a fer hores voluntàries 

extraordinàries, llevat que en el conveni col·lectiu 
o en el contracte de treball es consideren 
obligatòries (màxim de 80 hores extraordinàries 
per treballador).

Les hores extraordinàries no es poden pactar quan:
• El treballador té menys de 18 anys.
• Treball nocturn (hi ha casos excepcionals).
• Contractes de formació i aprenentatge.
• Contractes a temps parcial.
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4.2. Voluntat de les parts: PACTES

Pacte de LLOC DE PRESTACIÓ DE SERVEI (ART. 20 ET) 

Dins dels límits que estableix la potestat de 
direcció de l'empresa i respectant les normes de 
mobilitat geogràfica, es pot establir un pacte que 
incloga el canvi de centre de treball, sense 
perjudici dels contractes en què no es puga 
establir, com els contractes d'obra o servei 
determinat.
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4.2. Voluntat de les parts: PACTES

Pacte de PRORRATEIG DE PAGUES EXTRAORDINÀRIES 
(ART. 31 ET)

Sempre per mitjà del conveni col·lectiu. 
Les parts poden pactar que les pagues 
extraordinàries es paguen juntament amb 
la nòmina, és a dir, en 12 mensualitats.
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4.2. Voluntat de les parts: PACTES

Pacte de RETRIBUCIÓ VARIABLE O BONIFICACIÓ 
(ART. 26.3 ET)
• Es pot establir un pacte global per a tots 

els treballadors amb retribució per 
objectius i el pacte pot ser individual.
•Aquest pacte ha de ser per escrit, amb 

una durada clara i, sobretot, amb un 
càlcul de la retribució: clar, concret, 
precís i mesurable.
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4.2. Voluntat de les parts: PACTES

Pacte de TREBALL PER TORNS (ART. 36.3 ET)
• Es pot fixar un calendari de treball per torns, però 

ha de respectar el descans entre jornades i el 
descans setmanal.
• En les empreses on es treballa per torns rotatius, 

el mig dia de descans setmanal es pot acumular 
per períodes de fins a 4 setmanes o separar-lo del 
corresponent al dia complet a fi de gaudir-ne un 
altre dia de la setmana. Si no es pot gaudir entre 
torns del descans mínim de 12 hores, es pot 
reduir fins a un mínim de 7 hores i, la diferència, 
compensar-la en altres dies.

•
19



4.2. Voluntat de les parts: PACTES

Pacte sobre CESSAMENT VOLUNTARI
(ART. 49.1 ET)
Normalment és una clàusula que prové del 
conveni col·lectiu propi en la qual s’estableix el 
preavís que ha de presentar el treballador per 
al cas de baixa voluntària.
• L’incompliment d’aquesta clàusula comporta 

la pèrdua salarial corresponent als dies de 
menys que diferisquen del preavís previst.
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4. Pactes i clàusules

Els contractes estableixen els pactes, les
clàusules i les condicions que es consideren
convenients, sempre que no siguen contraris a
les lleis, a la moral ni a l'ordre públic.

Aquests pactes i clàusules s’han d’acordar
abans de la signatura del contracte i no es
poden modificar una vegada signat.
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5. Requisits de validesa del 
contracte

La validesa i el compliment
dels contractes no es pot deixar 
a l’arbitri d'un dels contractants.

Els contractes vàlidament subscrits poden 
rescindir-se en els casos establits per la llei.
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5. Requisits de validesa del 
contracte

Elements essencials del contracte
- Consentiment dels contractants.
- Objecte cert que siga matèria de 

contracte.
- Causa de l’obligació que s’hi estableix.
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5. Requisits de validesa del 
contracte



5.1. Consentiment

El consentiment contractual és el comú acord de les 
parts per a la formalització del contracte.

Consentiment à lliure i conscient

25



5.1. Consentiment

Persones que no poden prestar consentiment
•Menors
• Incapacitats

El consentiment és nul en els casos següents
- Error
- Violència
- Intimidació
-Dol 

26



5.2. Objecte del contracte

La realitat material o jurídica sobre la qual recau el 
contracte no es redueix exclusivament a coses i 
serveis. L’objecte es concreta amb el terme bé. 

Realitat susceptible d'interès
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5.2. Objecte del contracte

REQUISITS

28

Possible

Lícit

Determinat



5.3. Causa del contracte

És el propòsit o finalitat comuna que persegueixen 
les parts amb la signatura del contracte.

La causa de l’obligació és à
La raó jurídica de la vinculació

REQUISITS
- Existència
- Veracitat
- Licitud
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5. Requisits de validesa del 
contracte

FORMA
La contractació civil s’inspira en el 
principi de llibertat de forma, segons el 
nostre ordenament jurídic. 
- De paraula, per escrit, etc. 
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5. Requisits de validesa del 
contracte

EFICÀCIA
Els contractes són obligatoris, siga quina 
siga la forma en què s’hagen formalitzat, 
sempre que complisquen les condicions 
de validesa essencials:

CONSENTIMENT, OBJECTE I CAUSA

31



6. Contracte de serveis

Una de les parts s’obliga a prestar a l’altra part 
un servei per un preu cert

• Consensuat (voluntat de 
consentiment de les dues parts)

• Onerós (no gratuït)

• Preu cert (prefixat)
32



6. Contracte de serveis

OBLIGACIÓ DE LES PARTS
• El pacient o client està obligat a pagar un 

preu prèviament acordat.

• El fisioterapeuta o prestador del servei està 
obligat a fer l'activitat corresponent amb la 
diligència deguda.
Si no conec el tractament à DERIVACIÓ!
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6. Contracte de serveis
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EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Temps indeterminat
Per desistiment de qualsevol de les parts.

Temps determinat
En principi, no cal desistiment.
Ha d’haver-hi una causa justa.



7. Resum

• Prestar serveis en professions sanitàries: per 
compte d’altri i per compte propi.

• Fonts de reglamentació contractual: normes 
imperatives, voluntat de les parts i costum.
• Perquè el contracte siga vàlid és molt important el 

que continga: consentiment, objecte de matèria i 
causa.
• Forma del contracte: oral o escrit.
• https://prezi.com/iff1aaxjwnrw/contrato/
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1. Concepte de dret penal

4

Objectivament, el dret penal és el conjunt de 
normes jurídiques que defineixen els delictes i 
la cessació de penes i mesures de seguretat.

Subjectivament, el dret penal és ius puniendi, és 
a dir, el dret de penar que té l'Estat. 



1. Concepte de dret penal
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ESTRUCTURA à La norma penal té dos judicis:

1. Judici normatiu implícit (norma primària), que 
estableix una regla de conducta determinada à
per exemple: “no es pot matar a ningú”.

2. Judici normatiu explícit (norma secundària), 
castiga amb una certa pena o mesura de 
seguretat l’incompliment de la norma primària 
à per exemple: “serà castigat amb pena de presó 
de 10 a 15 anys...”. 



1. Concepte de dret penal
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NORMA 
PENAL

JUDICI 
NORMATIU 
IMPLÍCIT

Regla 
de conducta

JUDICI 
NORMATIU 
EXPLÍCIT

Pena

Mesura 
de seguretat



1. Concepte de dret penal
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S’estructura en dos preceptes:
- La norma primària à descriu la 
infracció del dret que comporta una 
pena.
- En conseqüència, s’incorre en una 
sanció: és la norma secundària. 

SANCIÓConseqüènciaINFRACCIÓ



2. Fonts del dret penal
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Fonts extralegals
- Jurisprudència à interpreta però no crea dret.
- Sentències del Tribunal Constitucional.
- Tractats Internacionals à sotmesos    
exclusivament a la Constitució espanyola.

Dret penal LA LLEI



3. Concepte de delicte

Article 10 del Codi penal
“Són delictes les accions o omissions doloses o 

imprudents penades per la llei”.
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Acció à activitat positiva, directament 
encaminada a l’obtenció d’un resultat.
Omissió à comportament passiu (no actuació) i 
contrari a un deure jurídic d’actuar.



4. Característiques del delicte

Les característiques dels delictes són quatre:
-TIPICITAT
-ANTIJURITAT
-CULPABILITAT
-PUNIBILITAT
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4. Característiques del delicte

TIPICITAT
No totes les accions i omissions (fets) són 
delictes.

Només les que la llei qualifica de delicte.

Les accions i omissions penades per la llei.
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4. Característiques del delicte

ANTIJURICITAT
Contrari al dret (l’acció o l’omissió realitzada 
està prohibida per l’ordenament jurídic).

12

Pel que fa a les normes, els delictes, recopilats en el 
Codi penal i en les lleis especials penals, formen el 

catàleg de les conductes prohibides que à

Porten associada una pena.



4. Característiques del delicte

CULPABILITAT
És l'assignació personal de culpa.

Tres requisits
- Fet atribuïble al professional sanitari.
- Coneixement que el fet està prohibit.
- Possibilitat d’haver actuat de manera diferent.
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4. Característiques del delicte

PUNIBILITAT
Possibilitat d'aplicació d’una pena.

Per exemple à l’avortament està penat per la llei. Però si 
avortes perquè l’embaràs es produeix fruit d’una violació,  
és un avortament legal (excepció).
Tu has avortat. La conducta està tipificada com a delicte, 
és antijurídica i és culpable, PERÒ NO ÉS PUNIBLE, 
perquè en aquest cas l’Estat considera lícit avortar.
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5. El bé jurídic protegit
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El bé jurídic protegit pel dret 
penal es pot definir com: 
Tot valor de la vida humana 
protegit pel dret. 

Exemple: en el cas de l’intrusisme, quin és el 
bé jurídic protegit? (L’Estat, els professionals i 
el pacient).



6. Classificació de les penes

El Codi penal distingeix
Delictes greus
Delictes menys greus
Delictes lleus (abans del 2015 eren faltes)

Amb penes relacionades
Penes greus
Penes menys greus
Penes lleus
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6. Classificació: AGREUJANTS
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Pèrdua o inutilitat d’un membre o òrgan 
principal.

Pèrdua o inutilitat d’un membre o òrgan NO 
principal.

Delictes comesos contra menors de 12 anys. 

Inhabilitació especial per a ser fisioterapeuta.



7. Delictes més freqüents

Els delictes més freqüents en l’àmbit de la 
fisioteràpia, són:
-Delicte de lesions.
-Delicte d’estafa.
-Delicte d’intrusisme.
-Delicte contra la llibertat sexual: agressió, 

abús i assetjament.
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7.1. Delictes específics del personal 
sanitari
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Grau d’intenció

Sense voluntat

Sense infringir cap 
norma de cura

(no hi ha delicte)

Infringint normes 
de curaà

IMPRUDÈNCIA

Amb coneixement 
i voluntat DOL



7.1. Delictes específics del personal 
sanitari

• Imprudència à Consisteix en l’actuació humana 
lícita que, no obstant això, produeix un resultat 
tipificat com a delicte no desitjat per l'autor, és a 
dir, sense dol o intenció delictiva (no actuar amb 
la diligència exigida, i que lesiona el bé jurídic 
d’un tercer.

• Dol à Consciència i voluntat de cometre un 
delicte. 
• Civil: sinònim de mala fe
• Penal: sinònim d’intenció

20



7.1. Delictes específics del personal 
sanitari

Quan incorres en IMPRUDÈNCIA, els criteris 
d’enjudiciament poden ser civil 
(responsabilitat civil) o penal (mereixedor 
d’una pena).

El codi penal sanciona les conductes 
imprudents en l'activitat sanitària de les 
quals resulte homicidi, avortament o 
lesions.
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7.1. Delictes específics del personal 
sanitari

ELEMENTS DE LA IMPRUDÈNCIA PUNIBLE
Una conducta humana à no dolosa o maliciosa 

Que la conducta infringisca un dret objectiu de cura;
l’autor podia i hauria d’haver previst les conseqüències 
de la seua conducta. 

Que aquesta conducta produïsca una lesió en un bé 
jurídic d’un tercer à un valor protegit per la llei penal. 

Que hi haja relació de causalitat entre l’acció o l’omissió 
voluntària i el resultat danyós. 
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7.1. Delictes específics del personal 
sanitari

RELACIÓ DE CAUSALITAT
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RELACIÓ DE  
CAUSALITAT

Conducta 
activa 

o passiva
Resultat 
del dany

ÉS 
NECESSARI



7.1. Delicte de LESIONS
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“El qui, per qualsevol mitjà o procediment, cause a 
altri una lesió que menyscabe la seua integritat 
corporal o la seua salut física o mental, serà castigat 
com a reu de delicte de lesions amb pena de presó 
de sis mesos a tres anys, sempre que la lesió 
requerisca objectivament per a guarir-la, a més d'una 
primera assistència facultativa, tractament mèdic o 
quirúrgic”.
“La simple vigilància o seguiment facultatiu de 
l’evolució de la lesió no es considera tractament 
mèdic”.



7.1. Delicte de LESIONS
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El Codi penal diu:
“El qui causa a altri, per qualsevol mitjà o 
procediment, la pèrdua o inutilitat d’un òrgan o 
membre principal, o d’un sentit, impotència, 
esterilitat, una greu deformitat o una greu malaltia 
somàtica o psíquica, serà castigat amb pena de presó 
de 6 a 12 anys”.



7.1. Delicte de LESIONS
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El codi penal diu:

“El qui cause a altri la pèrdua o inutilitat d’un òrgan o 
membre no principal, o la deformitat, ha de ser 
castigat amb pena de presó de tres a sis anys”.

“El qui per imprudència greu cause alguna de les 
lesions que figuren en els articles anteriors, serà 
castigat d’acord amb el risc creat i el resultat produït.



7.1. Delictes específics del personal 
sanitari

Una fisioterapeuta de Valladolid ha 
d’indemnitzar un pacient amb 6.425 euros per 
haver-li causat lesions.

27

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-
fisio-valladolid-debera-indemnizar-6425-euros-
paciente-causarle-lesiones-20191022124339.html

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fisio-valladolid-debera-indemnizar-6425-euros-paciente-causarle-lesiones-20191022124339.html


7.1. Delicte d’ESTAFA
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Comet estafa qui, amb ànim de lucre, empra engany 
suficient per a produir error en altri, i l’indueix a fer un 
acte de disposició en perjudici propi o aliè

Per exemple à el fisioterapeuta que diu al pacient que necessita 
vint sessions per a curar-se quan en realitat en tindria prou amb 
vuit.
Amb ànim de lucre i aprofitant el desconeixement del pacient, 
l’induïx a l’error perquè li assegura que necessita més sessions, 
només a fi d’enriquir-se.



7.2. Delicte d’INTRUSISME

29

La Reial Acadèmia Espanyola de la 
Llengua defineix l'intrusisme de la 
manera següent: “exercici d'activitats 
professionals per persona no 
autoritzada. Pot constituir delicte”.



7.2. Delicte d’INTRUSISME
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“El qui exercix actes propis d'una professió sense 
posseir el títol acadèmic corresponent expedit o 
reconegut a Espanya, d'acord amb la legislació vigent, 
incorrerà en la pena de multa de dotze a vint mesos”.

Si l'activitat professional exercida exigeix un títol oficial 
que acredite la capacitació necessària i habilite 
legalment a exercir-la i no s’està en possessió del títol, 
s'imposa una pena de multa de sis a dotze mesos.



7.2. Delicte d’INTRUSISME
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AGREUJANTS: pena de presó de 6 mesos a 2 
anys si:

S’atribueix públicament la qualitat professional 
emparada pel títol referit.
Si el culpable exerceix els actes a què es refereix 
l’apartat anterior en un local o establiment obert al 
públic on s'anuncia la prestació de serveis propis 
d’aquesta professió.



8. Resum

• Dret penal: defineix delictes i assigna penes.
• Característiques del delicte: tipicitat, antijuricitat, 

culpabilitat i punibilitat.
• Bé jurídic protegit pel Codi penal: vida humana.
• Delictes: greus, menys greus i lleus.
• Penes: greus, menys greus i lleus.
• Delictes en fisioteràpia: de lesions, estafa, 

intrusisme i contra la llibertat sexual.
• Delictes d’imprudència: sense intenció però que 

infringeixen la norma de cura.

32
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MOLT IMPORTANT

• El legislador, en la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions 
sanitàries, disposa que:

• “Les persones i entitats que presten servicis 
sanitaris de caràcter privat, estan obligades a 
contractar una assegurança de responsabilitat, un 
aval o una altra garantia que cobrisca les 
indemnitzacions que es puguen derivar d’un 
eventual dany a les persones en ocasió de la 
prestació”.

4



1. Responsabilitat civil

5

Obligació de reparar o de compensar 
econòmicament els danys causats a altri.

Neminen laedere

Responsabilitat civil Produeix dany a altri



1. Responsabilitat civil

6

L’obligació de reparar s'imposa quan s'ha produït 
l'incompliment d'un deure jurídic preexistent. 

Law of torts
(dret de danys)



1.1. Funcions

7

Funció 
reintegradora

Funció 
sancionadora

Funció de 
rescabalament

Funció 
dissuasiva

Funció 
preventiva



1.1. Funcions. Classificació

8

Segons…

NATURALESA

Contractual

Extracontractual

FONAMENT

Subjectiva

Objectiva

TIPUS
Directa, indirecta, 

principal, 
subsidiària, 

solidària



Responsabilitat civil segons la 
naturalesa

9

RC contractual à incompliment o compliment 
inexacte de les obligacions contretes en un contracte.

RC extracontractual à causar danys a altres 
persones per incompliment del deure genèric que 
obliga a “no causar dany a ningú”.

DIFERÈNCIA RELACIÓ CONTRACTUAL 
PRÈVIA



Responsabilitat civil segons el 
fonament

10

RC subjectiva à Fundada en la culpa de l'autor del 
dany. 
(Per exemple: jo, com a fisioterapeuta, lesione un 
pacient).

RC objectiva à Es basa en el risc creat i en el dany 
causat.
“La responsabilitat objectiva és aliena a la 
culpa i és mostrar el nexe causal.”



1.2. Finalitat

11

COMPENSATÒRIA REPARADORA

Es gradua d’acord amb el dany causat

Els familiars de la víctima poden reclamar

.



2. Responsabilitat civil sanitària

12

S'origina per l'incompliment del professional sanitari 
d'una obligació contractual.

El nostre ordenament no inclou una regulació 
específica de responsabilitat civil sanitària.

Les normes generals del Codi civil s’apliquen sobre la 
RC contractual.



3. Responsabilitat subjectiva

És un tipus de responsabilitat civil.
S'origina per acció o omissió 

El professional sanitari causa un dany a altri 
amb intervenció de culpa o negligència. Per 
tant, està obligat a à REPARAR EL DANY 
CAUSAT. 

13



3.1. Concepte de dany

Perjudici que pot derivar de diverses causes:

14

CAUSES

Incompliment 
del contracte

Lesió causada per acció 
o per omissió

Conseqüència d’activitats 
que provoquen risc



3.1. Concepte de dany

15

LA CONDUCTA
Acció: qualsevol actuació del fisioterapeuta que provoca de 
forma mediata o immediata un dany que ha d’indemnitzar-se.

Omissió: tota actuació que el fisioterapeuta havia de fer i no ha 
fet. 

L’ACTUACIÓ
Culpa o negligència: omissió de la diligència que exigisca la 
naturalesa de l’obligació i que corresponga a les circumstàncies 
de les persones, del temps i del lloc.



3.1. Concepte de dany. TIPUS

16

Dany corporal: és conseqüència de tota agressió, 
exògena o endògena, sobre el cos. Pot ser violenta  
o natural.

Dany moral: no hi ha evidència física del perjudici. 
Difícil de valorar.



3.1. Concepte de dany: CULPA

La regla bàsica d’atribució de responsabilitat 

La culpa

17

Qui per acció o omissió cause dany a altri, per culpa o 
negligència, està obligat a reparar el dany causat.



3.1. Relació de causalitat

18

RELACIÓ 
DE  CAUSALITAT

Conducta 
activa 

o passiva
Resultat
del dany

CAL 
DEMOSTRAR



3.1. Relació de causalitat

19

En aquest cas:
NO es pot exigir responsabilitat a un 
fisioterapeuta, encara que haja produït un 
dany al pacient, si aquest dany no és  
conseqüència duna actuació negligent, 
activa o passiva.



3.2. Obligació de reparar el dany

20

L’obligació que naix a conseqüència de la 
producció de dany: “reparar el dany 
causat”.

Hi ha dues maneres de reparació:

REPARACIÓ
Forma específica

Pecuniària



3.2. Obligació de reparar el dany

21

Reparació en forma específica
Eliminar la causa que provoca el dany i deixar 
el pacient en la situació anterior al perjudici.
Si la reparació és impossible, s’ha de procedir 
a la reparació per equivalent (o pecuniari).

Reparació pecuniària
El danyat té dret a obtenir l’equivalent 
pecuniari del dany.



EXEMPLES

22

Dies d'hospitalització, dies impeditius i dies no impeditius
Per a calcular la indemnització que ens correspon, hem de diferenciar 
entre els dies d'hospitalització, els dies impeditius i els no impeditius.

- Pels dies d’estada hospitalària, és a dir, els dies que hem de passar 
ingressats a l'hospital, rebríem 71,84 euros per dia.

- Pels dies impeditius, és a dir, els dies en què no podem fer la nostra 
activitat habitual, rebríem 58,41 euros per dia.

- Pels dies no impeditius, és a dir, els dies en què podem dur a terme la 
nostra activitat habitual, però encara no estem recuperats, rebríem 
31,43 euros per dia.



23

Exemple de supòsit amb dies impeditius
Com a exemple, podem fixar-nos en aquest supòsit: una persona que ha tingut un 
accident de trànsit el dia 1 de maig de 2015, i a causa d'això ha patit una fuetada 
cervical i ha hagut d’agafar la baixa laboral des del dia de l'accident, 1 de maig, fins 
al 20 de maig. A aquesta persona li correspondria una indemnització de mil dos-
cents vuitanta-cinc euros amb dos cèntims (1.285,02 €) per 20 dies impeditius, 
més el factor de correcció.

Exemple de supòsit amb lesions permanents
Una persona de 30 anys que a causa d'un accident de trànsit el dia 1 de maig de 
2015 té una lesió permanent, en concret, una limitació de la mobilitat de la 
columna cervical valorada per l'informe del metge forense en 7 punts. Ha estat de 
baixa des del dia de l'accident, l'1 de maig del 2015, fins al 30 de juny del 2015. Del 
30 de juny al 10 de juliol ha anat a sessions rehabilitació. 
A aquesta persona li correspondria una indemnització d'onze mil cent seixanta-un 
euros amb tres-cents noranta-un cèntims (11.161,391 €), en què s'inclouen els dies 
impeditius i les seqüeles.



3.3. Tipus de responsabilitat personal
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RESPONSABILITAT PER ACTE PROPI
La conducta del fisioterapeuta (acció-omissió) produeix un dany 
intencional o negligent en un pacient.

La regla general és que la prova de la culpa correspon al pacient.

ACCIÓ / OMISSIÓ DANY



3.3. Tipus de responsabilitat personal
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= EL PACIENT

Correspon al DEMANDANT o PERJUDICAT

PROVA DE CULPA

La REGLA GENERAL



3.3. Tipus de responsabilitat personal
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RESPONSABILITAT PER FET ALIÈ à
La responsabilitat directa per fet aliè afecta els titulars 

següents:
- Pares/mares i tutors/tutores
- Centres docents
- Empresari

NO AFECTA el fisioterapeuta!



4. Responsabilitat objectiva

És una classe de responsabilitat civil que 
consisteix a atribuir a una persona l'obligació 
d'indemnitzar algú amb independència que 
haja tingut culpa o negligència en la producció 
de dany.

27



5. Exclusió de responsabilitat

28

Cas fortuït: fet que és imprevisible o que, 
tot i ser previsible, és inevitable i 
insuperable.
Força major: fet que sempre és 
imprevisible i inevitable.



ICOFCV à Assegurança de 
responsabilitat civil

29

La pòlissa col·lectiva contractada per l’ICOFCV, de 
responsabilitat civil de danys a tercers, no cobreix en 
cap cas els danys propis d’incendi, robatori, danys 
d’aparells, trencament de vidres, danys que s’han de 
cobrir amb una pòlissa de multirisc de danys (que és 
l’assegurança que contracta el propietari del local per 
al mateix local i que no és la mateixa que la de 
responsabilitat civil del col·legi professional).



ICOFCV à Assegurança de 
responsabilitat civil

30

No obstant això, la pòlissa cobreix també la responsabilitat civil d’explotació

4.1. Responsabilitat civil d’explotació
S’entén per responsabilitat d’explotació la derivada de:
a) La propietat o l’ús per part de l’assegurat dels immobles o instal·lacions, 
maquinària, equips o altres elements destinats a l’exercici de  l’activitat 
assegurada.
b) Les instal·lacions de propaganda, rètols lluminosos i tanques publicitàries 
propietat de l’assegurat.
c) Les obres d'ampliació, reparació, manteniment o reforma de les 
instal·lacions, tan sols en cas de consideració d'obres menors segons la 
llicència municipal reglamentària.
d) L'accés a les instal·lacions i locals emprats per a l'exercici de la professió 
per visitants, clients i proveïdors.



ICOFCV à tècniques invasives

31

L’assegurança de responsabilitat civil cobreix totes les 
tècniques que legalment són competència del 
fisioterapeuta, la fisioteràpia invasiva, en tots els 
vessants.
Tot i que l’assegurança cobreix totes les tècniques 
pròpies del fisioterapeuta, és important saber que:

L'aplicació de les tècniques pròpies de la fisioteràpia 
s’han de fer sempre seguint criteris de responsabilitat, 
correcta aplicació de la tècnica i ètica professional.



ICOFCV à
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L’Il·lustre Col·legi de Fisioteràpia de la Comunitat Valenciana ha 
renovat l’assegurança de responsabilitat civil amb la 
companyia Berkley. Entre les novetats de la pòlissa contractada 
per a l’any 2013 destaca la cobertura de les teràpies sanitàries 
no convencionals o teràpies alternatives. Així doncs, els 
fisioterapeutes valencians que empren tractaments com ara 
medicina natural, homeopatia, acupuntura, mesoteràpia, 
electroteràpia, magnetoteràpia, ultrasonoteràpia, 
termoteràpia, hidroteràpia, fisioteràpia neurològica, 
respiratòria, esportiva, manual, cardiovascular, homeopatia, 
hipoteràpia, osteopatia, punció seca, preparació al part i 
postpart queden coberts en cas d'incórrer en mala praxi.



ICOFCV
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• L’ICOFCV vol aclarir que la cobertura de les teràpies alternatives 

resta subjecta al fet que el fisioterapeuta tinga la qualificació 
professional o acreditació reconeguda d’una institució per a la 

pràctica d’aquestes teràpies. Seguint les indicacions de la 

pòlissa, l’ICOFCV adverteix que només es dona cobertura a la 

pràctica de les teràpies alternatives als col·legiats que, en cas de 

sinistre, puguen demostrar que han adquirit els coneixements 

teòrics i pràctics per a poder practicar-les.

• Quant a la carta de garanties, el límit màxim de responsabilitat 
civil professional com la d'explotació és d'un milió d'euros. Així 
mateix, s’hi inclouen la defensa jurídica i les fiances.



ICOFCV à
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• Recordeu que a Espanya, per a exercir la fisioteràpia, 
tant per compte propi com per compte d’altri, és 
obligatori:

- Estar col·legiat a la comunitat autònoma 
corresponent.

- Tenir una assegurança de responsabilitat 
civil associada.



6. Resum

• Concepte de dany i causes.
• Naturalesa contractual i extracontractual de la 

responsabilitat civil.
• Diferències entre responsabilitat civil objectiva i 

subjectiva.
• Maneres de reparar el dany: manera específica i 

reparació pecuniària.
• Culpa i negligència.
• Relació de causalitat.
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Aquest contingut s’ha tractat juntament amb el tema 
13 de la responsabilitat civil i d’àmbit civil. 
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PROFESSIONAL

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA
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Tema 15 

ÀMBIT PENAL: DELICTES

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA
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Hem tractat aquest contingut 
juntament amb el tema 12, 
introducció al Codi penal. 
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4. Relació sistematitzada dels drets i deures de la relació sanitària

5. Conseqüències jurídiques derivades de la vulneració de drets

6. Resum

7. Bibliografia

3



1. Introducció

4

Les normes jurídiques regulen la relació 
jurídica (sanitària) i atribueixen a un dels 
subjectes una relació de poder: DRET.

Correspon a una situació de DEURE de l’altre 
subjecte: OBLIGACIÓ JURÍDICA.

En les dues parts es generen drets i obligacions.



1. Introducció

5

Contingut de la relació jurídica

Conjunt de 
FACULTATS

Correlatius 
DEURES I 
OBLIGACIONS



1. Introducció

6

Objecte de la relació jurídica

La prestació dels serveis sanitaris
Finalitatà preventiva o de promoció de la 
salut.
Finalitat à assistencials, curatives o de 
restabliment de la salut.



1. Introducció
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El contingut
El contingut de la relació entre el professional 
de la salut i el pacient és el conjunt de drets i 
obligacions que es generen en ambdues parts.

L’objecte
Prestació dels serveis sanitaris.



1. Introducció

8

La llei 41/2002, de 14 de novembre, diu:
El pacient à és la persona que requereix 
assistència sanitària i està sotmesa a cures 
professionals per al manteniment o recuperació 
de la salut.

L’usuari à és la persona que usa els serveis 
sanitaris d'educació i promoció de la salut, de 
prevenció de malalties i d’informació sanitària.



2. Drets dels pacients relacionats 
amb els drets fonamentals

9

En les normes sanitàries, la remissió als drets 
fonamentals ha d’entendre’s IMPLÍCITA.

El respecte dels drets fonamentals s'imposa 
en les dues parts de la relació jurídica.
Tant en el pacient-usuari com en els 
professionals sanitaris.



3. Drets dels pacients 
específics de la relació sanitària

10

La relació entre el fisioterapeuta i una persona 
física pot ser:

- De prevenció
- De restabliment de la salut

Això genera drets i obligacions per a les dues 
parts de la relació.



3. Drets dels pacients 
específics de la relació sanitària
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La relació jurídica sanitària afecta els drets de 
la personalitat. 
Inclou els drets que garanteixen l'existència de 
personalitat humana:
- Individualitat
- Singularitat
- Integritat física / moral

El pacient com un 
TOT i no com una 
simple malaltia.



3. Drets dels pacients 
específics de la relació sanitària

12

Els drets de la personalitat à per a la protecció de la 
persona i dels seus atributs o qualitats.
Pertanyen a la categoria d'ABSOLUTS i tenen caràcter 
de:

Innats
Essencials a la persona
Intransmissibles
Indispensables
Imprescriptibles



3. Drets dels pacients
específics de la relació sanitària

13

DRETS DE LA PERSONALITAT
• Dret a la vida
• Dret a la integritat física
• Dret a la llibertat personal 
• Dret a l’honor
• Dret a la intimitat i a la imatge pròpia 
• Dret a la identitat personal



3. Dret dels pacients relacionats 
amb els drets fonamentals

14

Els drets fonamentals van 
implícits en les normes 
sanitàries

Protecció directa dels 
DRETS 

FONAMENTALS

Dret 
a la informació

Consentiment de 
l’actuació sanitària

Dret a la intimitat

Dret al nom o 
identitat personal



4. Relació de drets i deures de la 
relació sanitària
En el món jurídic, els drets no apareixen 
aïllats. Van sempre units a una obligació o 
deure.

Quan tractem els drets d’una de les parts de la 
relació jurídica SANITÀRIA, al mateix temps, 
tractem també els deures correlatius de l’altra 
part de la mateixa relació jurídica.

DESPROPORCIÓ
15



4. Relació de drets i deures de la 
relació sanitària
Els drets dels malalts com una translació: dels 
drets fonamentals à en l’àmbit sanitari 

El respecte als drets fonamentals s'imposa en 
les dues parts de la relació jurídica sanitària.

16



4. Relació de drets i deures de la 
relació sanitària
No tenim un text legal on, de forma 
sistemàtica i amb perspectiva unitària, figuren 
els drets que integren la relació jurídica 
sanitària. 

Intentarem sistematitzar…

17



DRETS

1. Respecte a la personalitat, dignitat humana 
i intimitat, sense discriminació.
2. A rebre informació dels serveis del sistema 
sanitari públic sobre drets i deures.
3. Informació sobre els serveis sanitaris a què 
pot accedir i sobre els requisits necessaris per 
a fer-ne ús.

18



DRETS

4. A la confidencialitat de tota la informació 
relacionada amb el procés i l’estada en institucions 
sanitàries.

5. A ser advertit sobre si els procediments de 
pronòstic, diagnòstic o de teràpia poden ser 
emprats segons un projecte docent o de recerca.

6. Que li assignen un metge, del qual li han de dir 
el nom, com a interlocutor de l'equip assistencial.

19



DRETS

7. A participar, per mitjà de les institucions 
comunitàries, en les activitats sanitàries.   

8. A usar les vies de reclamació i de proposta 
de suggeriments.

9. A triar metge i altres sanitaris titulats.

10. A obtenir medicaments i productes 
sanitaris que es consideren necessaris.  

20



DRETS
11. Dret a l’autonomia personal, entesa com el 
dret de l’individu a decidir per si mateix.
12. Dret al consentiment sanitari. És una 
conseqüència obligada del reconeixement del 
dret a l'autonomia.
13. Dret a la informació sanitària.
- Segona opinió facultativa.
- Rebre assistència, en les CA de residència, dins 
d’un termini màxim de temps, i també en altres 
CA on el pacient s’haja desplaçat.

21



DRETS

22

DRET A LA 
INFORMACIÓ 

SANITÀRIA

ANTERIOR a la 
prestació del 
consentiment

Requisit 
indispensable



OBLIGACIONS

23

1. Obligació de complir les prescripcions generals 
de naturalesa sanitària.
2. Obligació de cuidar les instal·lacions i de 
col·laborar en el manteniment.
3. Obligació de responsabilitzar-se de l’ús adequat 
de les prestacions oferides pel sistema sanitari, 
fonamentalment en l’ús de serveis, procediments 
de baixa laboral o incapacitat i prestacions 
terapèutiques i socials.
4. Deure dels pacients i usuaris de facilitar les 
dades sobre el seu estat físic o de salut, de manera 
lleial i verdadera, i de col·laborar en l’obtenció 
d’aquestes dades.



Per tant

24

Comú denominador en els drets dels pacients
à El dret a la llibertat
à El respecte a la dignitat humana

Els deures (hi ha implícit el deure del pacient de 
respectar els drets fonamentals dels altres) es concreten 
en:
à Deure de solidaritat social



5. Conseqüències jurídiques derivades 
de la vulneració dels drets dels 

pacients.

25

• El catàleg de drets i deures preveu al mateix temps 
conseqüències, en forma de sanció, que poden 
derivar de la vulneració o l’incompliment dels 
drets.

• A més de les responsabilitats administratives i 
disciplinàries, les accions que vulneren els drets 
dels pacients o usuaris dels serveis sanitaris poden 
generar també à responsabilitat civil i 
penal.



Declaració sobre els drets dels pacients 
de l’associació mèdica mundial. Lisboa 
1995

26

Dret a assistència sanitària de qualitat
Dret a llibertat d’elecció
Dret a l’autodeterminació
Dret a informació
Dret a confidencialitat
Dret a educació sanitària
Dret a dignitat
Dret a assistència religiosa
Dret a la identitat personal
Dret al consentiment
Dret a la intimitat



6. Resum

• La relació entre pacient i professional sanitari porta 
implícits uns certs drets i deures.
• Els drets fonamentals s’han de respectar en aquesta 

relació jurídica. La vulneració d’aquests drets poden 
ser causa de responsabilitat civil i penal per al 
professional sanitari.
• Drets sanitaris del pacient = drets de protecció de la 

personalitat (a informació, al consentiment informat, 
a la intimitat, a la identificació personal, etc.).

27
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drets fonamentals).
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BLOC 4 
DRET I OBLIGACIONS 
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Tema 17
LA INFORMACIÓ 

I EL CONSENTIMENT

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA
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Índex
1. Introducció. Dret a la informació

1.1. Titular

1.2. Forma, temps i contingut

1.3. Limitacions

2. Consentiment informat
2.1. Titular

2.2. Forma, temps i contingut

2.3. Excepcions

3. Instruccions prèvies

4. Resum

5. Bibliografia

3



1. Dret a la informació

4

• La informació s’ha de proporcionar en el transcurs de 
la relació clínica.

• El professional de la salut, com que és subjecte 
emissor de la informació, té el deure de 
proporcionar-la. 

• El pacient o usuari del servei sanitari es considera 
subjecte receptor de la informació, per tant, per a ell 
la informació és un dret. 



1. Dret a la informació

5

Informació RELACIÓ JURÍDICA 
SANITÀRIA

Comunicació 
INFORMACIÓ 

SANITÀRIA

Dades 
sobre la salut 

del pacient
INFORMACIÓ 

CLÍNICA



1. Dret a la informació

6

El dret a la informació constitueix una clara 
manifestació de l’evolució que s’ha produït en l’àmbit 
de la relació jurídica (sanitària), basada en el 
respecte dels drets d’ambdues parts.

I, per descomptat, en el dret dels pacients (respecte 
bilateral).



1. Dret a la informació

7

PRESSUPÒSIT 
Informació DECIDIR Opció terapèutica

Es presenta com a pressupòsit per al gaudi del dret a la 
llibertat i al desenvolupament de la pròpia personalitat 
amb plena autonomia.

La informació à SEMPRE amb caràcter previ a 
qualsevol intervenció o tractament sanitari.



1. Dret a la informació: classificació

8

Dret 
a la informació

TITULAR

Menor 
d’edat

Capacitat

ESTRUCTURA

Forma

Temps

ContinuïtatLimitacions



1. Dret a la informació: TITULAR

9

“El titular del dret a la informació és el pacient”.

“També han de rebre informació les persones 
vinculades al pacient per raons familiars o de fet, en 
la mesura que el pacient ho permeta de manera 
expressa”. 

És el pacient qui determina a qui es poden 
comunicar les seues dades sanitàries.

Únic titularPACIENT



1. Dret a la informació

10

INFORMACIÓ

COMPRENSIBLE SEGONS 
LA CAPACITAT del pacient

EDAT
ESTAT FÍSIC/PSÍQUIC

FORMACIÓ



1. Dret a la informació: menors d’edat

11

La informació sanitària dirigida als menors 
d’edat
Podríem denominar majoria d’edat sanitària els 
16 anys complits

<16 anys à és informat / decideixen els pares.
>16 anys à decideix el menor / els pares són 
informats.
ØSEGONS LES CONDICIONS DE MADURESA



1. Dret a la informació: pacient 
incapacitat

12

Informació sanitària dirigida a la incapacitat

OBLIGACIÓ D’INFORMAR SEGONS LES POSSIBILITATS DE 
COMPRENSIÓ DE CADA PACIENT!
1r à facilitar informació als familiars del malalt. 
2n à representant legal (pacient incapacitat legalment).



1. Estructura de la informació

13

Elements característics de la informació que ha de 
proporcionar els serveis sanitaris i els professionals 
que treballen en aquests serveis:

FORMA

TEMPS

CONTINGUT



1. Estructura de la informació: forma

14

La informació es pot proporcionar de dues maneres:

- De forma ORAL

- De forma ESCRITA 

Ara bé, amb caràcter general, la forma en què el 

professional de la salut ha de proporcionar 

informació al pacient és: verbalment i deixant-ne 
constància a la història clínica. 



1. Estructura de la informació: temps

15

• La informació que s’ha de transmetre al pacient, 
s’ha de proporcionar en un moment anterior a 
l’emissió del consentiment informat. 

• Amb la finalitat que el malalt puga donar-hi 
consentiment degudament informat.

INFORMACIÓ

PRÈVIA



1. Estructura de la informació: contingut

16

La regla general és que la informació que rep el 
pacient ha de ser l’adequada perquè puga decidir de 
manera lliure, conscient i voluntària. 

Informació mínima - informació bàsica



1. Estructura de la informació

17

LIMITACIONS
Hi ha dues situacions que es consideren limitacions 
del dret a la informació:

- El dret a no ser informat à aquesta voluntat ha de 
constar de forma expressa a la història clínica del 
pacient. (Excepció: quan l’actuació mèdica 
compromet la vida del pacient).

- La necessitat terapèutica à quan hi ha perill per a 
la vida del pacient.



2. Consentiment informat

18

“La conformitat lliure, voluntària i conscient d'un 
pacient, manifestada en ple ús de les seues 
facultats després de rebre la informació 
adequada, perquè tinga lloc una actuació que 
afecta la seua salut”.

LLIURE ELECCIÓ
“És la facultat del pacient o de l'usuari d'optar, 
lliurement i voluntàriament, entre dues o més 
alternatives assistencials”.



2. Consentiment informat: titular

19

El pacient, amb caràcter general, és el titular del 
consentiment informat. I també és qui té la titularitat 
del dret a la informació.

La capacitat es limita en els casos “d’incapacitat de fet”.
El metge ha de valorar les capacitats volitives i cognitives 
del malalt i, en cas que hi haja dubtes, n’ha de deixar 
nota en l’historial clínic (consentiment per 
representació).



2. Consentiment informat: temps

20

S’ha de donar consentiment abans de cada 
acte sobre la salut. 

Possibilitat de revocació del consentiment.

S’HA DE DONAR UN CONSENTIMENT PER 
CADASCUNA DE LES ACTUACIONS 
TERAPÈUTIQUES SOBRE EL PACIENT!



2. Consentiment informat: forma

21

Com a regla general, el consentiment 
s’estableix de forma verbal (per exemple à
en el nostre cas com a fisioterapeutes).

Tota regla general preveu EXCEPCIONS.
En aquest cas ha de constar per escrit:

- En processos hospitalaris.
- En processos diagnòstics / terapèutics 
invasius.



2. Consentiment informat

22

EXCEPCIONS
Els casos excepcionals són una limitació a 
l’autonomia de la voluntat del pacient. 

Per això, si el consentiment del pacient és una 
obligació legal que legitima una determinada 
actuació sanitària sobre el cos de la persona, 
l’omissió del consentiment ha d’estar justificada i 
determinada per la llei.



2. Consentiment informat

23

EXCEPCIONS
Dues situacions excepcionals:

- Risc per la salut pública.
- Risc immediat greu per a la integritat 
física o psíquica del pacient.

En aquests dos casos estaria justificat que el 
professional sanitari actuara sense 
consentiment del pacient.



3. Instruccions prèvies

24

És un document pel qual una persona major 
d'edat, capaç i lliure, manifesta la seua 
voluntat anticipadament, a fi que aquesta es 
complisca en el moment en què arribe a 
situacions en què no siga capaç d'expressar-la 
personalment, sobre les cures i el tractament 
de la salut.



4. Resum

• La informació prèvia al pacient sobre el tractament 
o les proves diagnòstiques que li proposen fer li 
permet decidir. Dret a la llibertat.
• Dret a la informació (prèvia): oral.
• Limitacions del dret a la informació: dret a no rebre 

informació o per necessitat terapèutica.
• Consentiment informat: el titular és el pacient.
• Forma: oral o escrita (hospitalització/diagnòstics o 

tractaments invasius).

25
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INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT
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Índex
1. Introducció. Dret a la intimitat

1.1. Titular

1.2. Forma, temps i contingut

1.3. Limitacions

2. Confidencialitat

3. El secret professional

4. La documentació sanitària. La història clínica

5. Informe d’alta

6. Resum

7. Bibliografia
3



1. Dret a la intimitat

4

El dret a la intimitat consisteix en una barrera o 
llindar que defensa l’autonomia de l’individu enfront 
dels altres.

Dret que té tota persona a mantenir, apartats o separats 
del coneixement dels altres, determinats fets o actuacions 

que formen part de la seua vida privada.



1. Dret a la intimitat: TITULAR

5

El titular del dret a l'intimidat és el pacient 
o usuari del servei sanitari.



1. Dret a la intimitat: FORMA

6

Tota dada relativa a la salut del pacient o 
usuari que s’haja transmès per qualsevol 
mitjà, oral o escrit, ha de ser protegida.



1. Dret a la intimitat: TEMPS

7

Al llarg de tot el procés, tant assistencial 
com curatiu, també a posteriori.



1. Dret a la intimitat: CONTINGUT

8

Tota la informació transmesa pel pacient i la 
relacionada amb el seu procés i amb l’estada 
en institucions sanitàries públiques o privades 
que col·laboren amb el sistema públic.

MÉS RESERVALA INTIMITAT 
exigeix

Dades 
referents 

a la SALUT



1. Dret a la intimitat: LIMITACIONS

9

Els centres sanitaris han de prendre les mesures 
oportunes per a garantir aquests drets i han 
d’elaborar, quan calga, normes i procediments 
protocol·litzats que garantisquen l’accés legal a les 
dades del pacient.

En cas de risc epidemiològic: salut pública.



1. Dret a la intimitat

10

DRET 
a la 

INTIMITAT
CONFIDENCI

ALITAT



2. Confidencialitat

11

En l’àmbit de la relació jurídica sanitària, quan 
parlem de confidencialitat, ens referim al:

CARÀCTER CONFIDENCIAL DE LES DADES 
RELATIVES A LA SALUT.
(intimitat respecte a confidencialitat).



2. Confidencialitat.

12



2. Confidencialitat

13

La protecció del dret a la confidencialitat es 
consagra en la 

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 

d’informació i documentació clínica.

“Dret a la confidencialitat de tota la informació 
relacionada amb el seu procés o estada en 
institucions sanitàries públiques o privades que 
col·laboren amb el sistema públic”.



2. Confidencialitat

14

Si s’empra informació de pacients en publicacions 
científiques o congressos de qualsevol mena, ha 
de ser impossible la identificació dels pacients i 
sempre després de petició prèvia i amb el 
consentiment corresponent.



2. Confidencialitat

15

La llei obliga a
• Implantació de reglaments i protocols.
• Aplicació de normes disciplinàries.
• Sancions penals à violació i difusió de secrets.



3. El secret professional

16

El fisioterapeuta té accés a informació relativa als pacients

- Dades incloses en la història clínica
- Proves
- Observacions pròpies
- Tractament aplicats
- Evolució del pacient
- Confidències del pacient

El fisioterapeuta ha de guardar secret respecte a tota la 
informació rebuda à SECRET PROFESSIONAL



3. El secret professional

17

El secret mèdic à és l’obligació accessòria del 
servei professional imposat per a la 
protecció dels interessos del pacient.

El secret professional à en l’activitat mèdica, 
és un secret relatiu perquè es comparteix 
amb altres professionals que participen en el 
tractament.



3. El secret professional

18

El pacient és el titular de la informació 
sanitària i només la pot facilitar a la persona 

que assenyale de manera expressa.

Així es protegeix la intimitat de les dades 
sanitàries



3. El secret professional

19

MESURES QUE CAL ADOPTAR ALS CENTRES SANITARIS

Els centres sanitaris han de garantir els drets 
de confidencialitat.
Elaborar normes i procediments 
protocol·litzats que garantisquen l’accés legal 
a les dades del pacient.

S’ha de permetre que qualsevol persona 
tinga accés a les seues dades mèdiques!



4. La història clínica

La història clínica té com a objectiu facilitar 
una atenció sanitària adequada.
Per tant, tot professional ha de deixar 
constància de les dades que permeten el 
coneixement de l’estat de la salut del 
pacient o usuari.

20



4. La història clínica: TITULAR

La història clínica conté les dades dels 
pacients o usuaris. En aquest sentit, el 
titular de la història clínia és el pacient o 
usuari.
És per això que han de tenir accés íntegre al 
contingut.

21



4. La història clínica: FORMA

Ha de quedar constància, per escrit o en el 
suport tècnic considerat adequat, de la 
informació obtinguda.

22



4. La història clínica: TEMPS

• Les dades fan referència a tot el procés 
assistencial o curatiu.

• Així mateix, els centres han de  conservar-les, 
com a mínim, durant cinc anys comptadors 
des de la data d’alta de cada procés.

• Especificitat per comunitats autònomes.

23



4. La història clínica: CONTINGUT

• Conjunt de documents que contenen diverses 
dades, valoracions i informació sobre la 
situació i l’evolució clínica d’un pacient al llarg 
del procés assistencial.

• És obligatori que cada professional sanitari 
que modifique aquest document s’identifique 
com a tal i que deixe constància del seu nom i 
la data de l’acció.

24



4. La història clínica

CONTINGUT MÍNIM
• L’anamnesi i l’exploració física.
• L’evolució.
• Els fulls d’interconsulta.
• Els informes d’exploracions complementàries (RX, TC).
• El consentiment informat.
• L’informe clínic d’alta de fisioteràpia.

25



4. La història clínica: LIMITACIONS

Poden reservar-se o limitar-se:
- Les anotacions subjectives del 
professional.
- La confidencialitat de les dades de 
terceres persones.

26



4. La història clínica: FINALITAT

FACILITAR L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PACIENT
I també:
Finalitats judicials, epidemiològiques, de salut 
pública, de recerca i de docència.

L’accés a la història clínica s’ha de fer  à indicant 
dades d’identificació personal.
Tota persona que hi accedisca té el deure següent:

DEURE DE SECRET

27



4. La història clínica: ACCÉS

� El pacient.
� Familiars de pacients morts.
� Tercers només en cas de risc per a la salut.
� Professionals que participen en el procés. 
� El personal d’administració i gestió.
� Personal amb funcions d’inspecció, acreditació i

avaluació. 
� Finalitat judicial, epidemiològica, de salut pública i 

de docència.

28



5. L’informe d’alta

29

És el document expedit pel metge responsable en 
finalitzar cada procés assistencial en què s’especifica 
la informació següent:

- Les dades del pacient.
- Un resum de l’historial clínic.
- L’activitat realitzada.
- El diagnòstic. 
- Les recomanacions terapèutiques.



Llei de protecció de dades

Quan es tracten dades personals de tercers, siguen 
pacients o treballadors, els fisioterapeutes han de 
complir dues normatives:

* REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 
(RGPD) de la Unió Europea.

* LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES I 
GARANTIES DE DRETS DIGITALS (LOPDGDD).

30



Llei de protecció de dades. Nivell 
de seguretat de les dades de salut

31

Nivells de seguretat de la llei
- Nivell baix: dades de contacte, nom, cognoms, 

adreça, telèfon, DNI, etc.
- Nivell mitjà: infraccions penals, SS, administració 

tributària.
- Nivell alt: ideologia, religió, afiliació sindical, origen 

racial, vida sexual, SALUT.



Llei de protecció de dades, com 
s’implanta en una clínica?

32

Identificació de dades personals tractades.

Anàlisi de riscos i establiment de mesures de seguretat.

Registre d’activitats de tractament.

Elaboració del document de seguretat.

Signatura del contracte de confidencialitat.

Conèixer la normativa de protecció de dades.

Delegat de protecció de dades.

Informació als pacients i treballadors.

Revisions periòdiques de compliment.

Fisioterapeutes: 9 passos 
per a complir la normativa 
LOPD i RGPD



6. Resum

33

El dret a la intimitat (és del pacient) i la 
confidencialitat (deure del fisioterapeuta).
Limitacions del dret a la intimitat: risc epidemiològic 
per a la salut pública.
En publicacions científiques: abans cal demanar 
consentiment i evitar que el pacient puga ser 
identificat.
Confidencialitat: deure de secret del professional.
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Tema 19
LEX ARTIS

MALA PRAXI SANITÀRIA
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Índex
1. Introducció. Delimitació conceptual

2. Lex artis

3. Lex artis ad hoc

4. Excepcions

5. Directrius i principis

6. Mala praxi sanitària

7. Resum

8. Bibliografia
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RECORDATORI

4

La medicina (FISIOTERÀPIA) no és una ciència exacta 
(de resultats), sinó de mitjans.

Estem obligats a usar:

• TOTS ELS MITJANS que tenim a l’abast. 
• Tota la nostra PERÍCIA PROFESSIONAL en l’àmbit 

de la salut. 



1. Delimitació conceptual

5



1. Delimitació conceptual

6

Activitat fisioteràpica. Fa referència al conjunt 
d’actes fisioteràpics que du a terme la persona 
sobre el pacient en l’exercici de les seues 
competències professionals.

Acte fisioteràpic. Una determinada acció 
(actuació) en l’exercici de l’activitat 
fisioterapèutica. Ha d’haver-hi indicació 
mèdica i finalitat assistencial, curativa, 
satisfactòria, de promoció i prevenció.



1. ACTIVITAT FISIOTERÀPICA

7

Conjunt d’actes que engloben l’exercici de l’activitat 
fisioterapèutica.
Perquè l’activitat siga fisioteràpica cal:

Actes que engloben l’exercici 
de l’activitat fisioteràpica

Sobre el COS HUMÀ

CONSERVACIÓ, MILLORA 
I PROMOCIÓ de la salut humana



1. ACTE FISIOTERÀPIC
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Un fet o una acció durant l’activitat fisioteràpica.
Perquè l’acte siga fisioteràpic cal:

Finalitat de curació o de millora

Consentiment del pacient

Indicació mèdica LEX ARTIS



2. Lex artis
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Es pot dir que la lex artis és l’aplicació de les 
regles generals fisioteràpiques (SALUT) a 
casos iguals o pareguts o l’actuació segons la 
cura objectivament deguda.

LEX ARTIS Llei de l’art



2. Lex artis
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Característiques

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERÀPIA

PACIENT

Altres FACTORS

Estat del malalt

Familiars

Organització 
sanitària



2. Lex artis

11

“Comporta no sols el compliment formal i 
protocol·lari de les tècniques previstes, 
acceptades generalment per la ciència mèdica 
i adequades a la bona praxi, sinó l’aplicació de 
les tècniques amb la cura i precisió exigible 
d’acord amb les circumstàncies i els riscos 
inherents a cada intervenció segons la seua 
natura”.



2. Lex artis

12

La lex artis del fisioterapeuta
El deure del fisioterapeuta és procurar al 
pacient les cures que requerisca segons l’estat 
de la ciència. És per això que ha d’aplicar les 
normes o principis de l’experiència 
cientificomèdica, i entendre tot això amb un 
criteri valoratiu de la correcció de l’acte 
mèdic concret executat per un fisioterapeuta.



2. Lex artis

13

Per això, l’avanç de les ciències mèdiques i la 
proliferació de mètodes diagnòstics nous i més 
perfectes fan que la lex artis siga un criteri 
canviant al llarg del temps, ja que amb cada 
descobriment es creen nous protocols 
d’actuació que el professional sanitari, i en 
concret el fisioterapeuta, té l’obligació de 
conèixer.

Avanç de les 
ciències mèdiques LEX ARTIS Criteri canviant



2. Lex artis

14

Si el fisioterapeuta actua tal com s’ha dit, podem 
assegurar que se cenyeix a la lex artis 
fisioteràpica. Quan un fisioterapeuta segueix un 
criteri no homologat per societats i publicacions 
científiques per al tractament d’una malaltia o 
lesió, ha de resultar positiu o incorre en 
responsabilitat.

La legislació espanyola PROHIBEIX:
- Usar mitjans no controlats científicament.
- Considerar d’eficàcia garantida procediments sense 

consagració d’entitats científiques. 



2. Lex artis

15

- Investigació
- Procés científic

Si no, la medicina restaria immòbil des de 
temps remots sense possibilitat d’avançar 
científicament.

El professional NUCLI PRINCIPAL 
d’actuació

Però es considera 
admissible un cert marge



3. Lex artis ad hoc
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Fa al·lusió al tractament o acció mèdica 
habitualment aplicable al cas específic tenint 

en compte l’especialització de l’autor i la 
complexitat i transcendència per al pacient.

Cada acte, una llei



3. Lex artis ad hoc del fisioterapeuta

17

Lex artis ad hoc en fisioteràpia té la mateixa essència que la 
lex artis, amb el matís diferenciador que és un protocol 
general dissenyat per a una patologia o situació abstracta i la 
concreció necessària a l'hora d'aplicar protocols generals, a 
pacients concrets, en una ciutat i situació concreta.

Concreció 
necessària

Aplicar 
protocols 
generals

A pacients 
concrets

En una situació 
concreta



3. Obligació del fisioterapeuta
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Posar tots els coneixements i mitjans que 
es coneguen fins ara a la disposició del 
pacient en fer una actuació d’acord amb 
els postulats de la lex artis ad hoc.



3. Lex artis ad hoc del fisioterapeuta

19

Si no comuniquem al pacient abans del tractament:
- La patologia que pateix.
- Les alternatives terapèutiques existents.
- Els riscos possibles i probables.
- Les contraindicacions.

NO s’ha seguit la lex artis ad hoc i es generarà 
responsabilitat (obligació del consentiment informat).



3. Lex artis ad hoc
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• Indicació mèdica: referència al SÍ/NO d’un determinat 

tractament. És “la valoració i ponderació del risc-

benefici previsible per a la salut del pacient que pot 

comportar l’aplicació d’una mesura terapèutica o altra”.

• Lex artis: referència al com del tractament.

Una intervenció realitzada amb lex artis,
però sense indicació mèdica constitueix 

un delicte de lesions, ja que fa referència a una regla, 

tècnica o procediment degudament executat però NO 

indicat. 



4. Excepcions
Fa referència a determinats supòsits en 
què en l’activitat fisioteràpica s’exceptua 
la infracció:

21



4. Excepcions: ERROR MÈDIC

Error en el diagnòstic, no tingut en compte o 
no detectat, incorrecte o tardà, que es 
podria haver evitat mitjançant una 
interpretació correcta.
Els errors de diagnòstic o de tractament 
resten fora del control judicial. 
Perquè no existeix argument de culpabilitat.
Perquè no comporten omissió de la 
diligència exigible.

22



4. Excepcions: RISC PERMÈS

23

Desviació o risc permès proporcional al benefici que 
es vol aconseguir.

Com podem mesurar l'equació del risc-benefici? 

BOCKELMANN: lex artis és un concepte dinàmic, 
evolutiu, en transformació constant, cosa que exigeix 
al fisioterapeuta adaptar-se actualitzant els seus 
coneixements científics, tècnics i materials. 



4. Excepcions: ATENCIÓ DEGUDA

24

Exigència admesa del deure de cura que obliga tot 
professional a tenir la “cura necessària per a ser 
prudent i assenyat”.

És a dir, cura objectivament deguda.

Per davall del nivell mínim de capacitat necessària, 
el fisioterapeuta s’ha d’abstenir d'actuar.



5. Directrius
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Hi ha directrius per a orientar l'activitat 
fisioteràpica:

- La capacitat del fisioterapeuta
- Element temporal
- Circumstàncies de lloc
- Treball en equip



5. Principis

26

Hi ha determinats principis que orienten 
l'activitat del fisioterapeuta, com ara:

- Principi de confiança
- Principi de responsabilitat
- Deure d'intervenir directament



6. Mala praxi sanitària

27

Un dany al cos o a l’estat de salut de la persona, 
parcial o total, limitat en el temps o permanent, 
conseqüència d'una acció o omissió, amb 
imprudència o negligència, imperícia en la 
professió o art de curar o per inobservança. 

LEX ARTIS

MALA PRAXI



Per acabar

28

“La vida és breu, la tècnica costa 
d'aprendre, l’ocasió és fugissera, 
l’experiència personal és enganyosa 
i la decisió, difícil” 

HIPÒCRATES 
(del 460 al 370 aC)



7. Resum
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Lex artis: criteri valoratiu per a calibrar la diligència 
exigible en tot acte mèdic.
Lex artis ad hoc: precisió en el tractament o actuació 
aplicable a cada cas específic.
La lex artis comporta el deure de cura sobre el 
pacient i l’aplicació de normes científiques.
Si no hi ha lex artis, incorrem en responsabilitat.
La lex artis ad hoc requereix informació prèvia i 
consentiment informat.
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BLOC 5

DRET PROFESSIONAL

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

1



Tema 20 

L’ESTATUT JURÍDIC 
DELS PROFESSIONALS SANITARIS

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

2



Exercici de les professions 
sanitàries en l’àmbit públic

Establir les normes i característiques 
específiques de l'exercici de les professions 
sanitàries i del servei sanitari en l'àmbit públic.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2003-23101
En relació amb la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions 
sanitàries.

3

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23101


Exercici de les professions 
sanitàries en l’àmbit públic

Dotar el sistema sanitari d'un marc legal que 
preveja les diverses eines i recursos que permeten 
una integració més gran dels professionals en el 
servei sanitari, en prevenció i en assistència 
sanitària, tant en l'àmbit públic com privat.

4



Exercici de les professions 
sanitàries en l’àmbit públic

Estar en possessió d'un títol acadèmic que possibilita l'exercici 
de la professió. Professió titulada.
Coneixement, habilitat i aptitud.
Professions organitzades en escoles reconegudes: col·legiació 
obligatòria.
§ Diferència:

- Professió sanitària: professió en què per a exercir-la cal
tenir una titulació adscrita al col·legi corresponent.

- Professionals sanitaris: tenen altres titulacions de formació
professional de la família sanitària o titulacions o certificats
equivalents.

Determina les principals funcions de les diverses professions.
5
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TEMA 21 
Dret laboral i estatutari

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

BLOC 5 
Dret professional 



2

1. Evolució del dret laboral

2. Principis específics del dret

3. Legislació laboral espanyola

4. Tribunals laborals

5. Administració laboral

6. Estatut dels treballadors

7. Resum

8. Bibliografia

Índex
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1. Evolució del dret del treball

https://www.youtube.com/watch?v=QzD_FsjLMi0&t=74s

https://www.youtube.com/watch?v=QzD_FsjLMi0&t=74s
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Dret públic
• Internacional
• Polític
• Administratiu
• Penal
• Processal
• Financer
• Comunitari

Dret privat
• Internacional privat
• Dret civil
• Dret mercantil

1. Evolució del dret del treball: 
Divisions del dret (I)

DRET DEL TREBALL



5

2. Evolució del dret del treball: 
relacions laborals

Voluntarietat Per compte 
d’altri

Dependència Retribucions
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Fonts del dret del treball; recordatori de fonts:
• Fonts internes

• Congrés
• Govern
• Associacions empresarials i sindicats
• Empresaris i treballadors individuals

• Fonts externes
• Reglaments i directives de la UE

• Reglaments: lleis comunitàries directament aplicables als 
estats membres.

• Directives: normes que marquen objectius i que no 
requereixen normes espanyoles que les despleguen.

2. Evolució del dret del treball: 
fonts (I)
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• Fonts externes (continuació):
• Convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT)
• “L'objectiu primordial de l'OIT és promoure oportunitats perquè 

dones i homes puguen obtenir una faena decent i productiva en 
condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat humana” (Juan 
Somavia, director general de l’OIT).

• OBLIGATORIS UNA VEGADA RATIFICATS PEL PARLAMENT ESPANYOL.
• http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
• http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm
/@webdev/documents/publication/wcms_082366.pdf

• Tractats internacionals
• Acords entre dos o més estats per a la protecció laboral dels 

treballadors emigrants.

2. Evolució del dret del treball: 
fonts (I)

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_082366.pdf
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• Fonts d’origen professional
• Conveni col·lectiu

• Acordat entre els representants dels treballadors i els empresaris.
• http://www.fespugtpv.org/images/pdfs/legislacion/sanidad/priva

da/conveniospv20132016WEB.pdf
• Contracte de treball

• Entre el treballador i l'empresa.
• Regula les condicions individuals de treball:

• Jornada
• Salari
• Categoria

• Usos i costums
• Actes repetits al llarg del temps que arriben a adoptar-se com a 

norma.

2. Evolució del dret del treball: 
fonts (I)

http://www.fespugtpv.org/images/pdfs/legislacion/sanidad/privada/conveniospv20132016WEB.pdf
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Recordatori
• Article 1.1 ET

• Una persona (fisioterapeuta) es compromet voluntàriament.
• A prestar personalment uns certs serveis.
• Retribuïts.
• Per compte d'altri.
• En l'àmbit de l'organització i direcció d'una altra persona 

(empresari).

• Elements (segons l'article 1261 CC)
• Consentiment, objecte i causa.
• Sense aquests elements, com diu expressament l'article 

esmentat, no hi ha contracte.

2. Evolució del dret del treball: 
concepte de contracte (I)
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Recordatori…

• Exemple: pacient que acudeix a la consulta de fisioteràpia.

2. Evolució del dret del treball: 
concepte de contracte (II)

CONSENTIMENT

• Pac.: autoritza 

el tractament.

• Fis.: accedeix a 

tractar el 

pacient.

OBJECTE

• Pac.: rebre un 

tractament.

• Fis.: aplicar un 

tractament.

CAUSA

• Pac.: millora o 

curació.

• Fis.: remuneració 

econòmica.

• Capacitat per a contractar segons l’edat
Majors de 18 anys; majors de 16 i menors de 18 anys, amb 

consentiment; menors de 16 anys, mai.
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Principis per a l’aplicació de normes
• Les normes jurídiques s'apliquen segons el principi de 

jerarquia:
Les normes de rang inferior no poden contradir les de rang 
superior.

Principis específics del dret
• Norma mínima.
• In dubio pro operario.
• Norma més favorable.
• Condició més beneficiosa.
• Irrevocabilitat dels drets.

2. Principis específics del dret (I)
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Norma mínima
• Norma de rang superior, contingut mínim.
• La norma de rang inferior pot establir millors condicions 

que la norma superior, però mai empitjorar-les.

In dubio pro operario
• Els tribunals, en cas de dubte sobre l'aplicació de la 

norma, la interpreten de manera que siga més 
beneficiosa al treballador.

2. Principis específics del dret (II)
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Norma més favorable
• Quan hi ha dues normes o més aplicables a un cas 

concret, independentment del rang, s'aplica la que siga 
més favorable al treballador.

Condició més beneficiosa
• Si una norma laboral estableix condicions pitjors que les 

que figuren en els contractes, prevalen les condicions més 
beneficioses que es van fixar abans.

Irrevocabilitat dels drets
• Els treballadors no poden renunciar als drets que tinguen 

reconeguts en les normes legals i en els convenis.

2. Principis específics del dret (III)
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• Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.
• Llei orgànica de llibertat sindical.
• Llei de prevenció de riscos laborals.
• Llei d’infraccions i sancions en l'ordre social.
• Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
• Text refós de procediment laboral.

3. Legislació laboral espanyola
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4. Els tribunals laborals

• Sala IV social

AUDIÈNCIA 
NACIONAL

• Sala socialTRIBUNALS SUPERIORS 
DE JUSTÍCIA DE LES CA

JUTJATS SOCIALS

TRIBUNAL
SUPREM



16

Desenvolupar la política laboral: Ministeri de Treball i 
conselleries de les CA.

Vetlar pel compliment de la normativa laboral 
mitjançant la Inspecció de Treball:

• Investigar les infraccions.
• Assessorar.
• Intervenció.
• Fer informes.
• Adoptar mesures en matèria de seguretat i higiene.

5. L’administració laboral (I)
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Si en algun moment heu de denunciar, consulteu…

https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudada
no/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html

La Constitució estableix què és competència de 
l’Estat (Ministeri de Treball i Afers Socials):

• Direcció provincial del Ministeri de Treball i Afers Socials.

6. L’administració laboral (II)

https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html
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Norma principal que regeix els drets dels 
treballadors a Espanya.
Inclou
• Els treballadors per compte d’altri.
• En règims especials:
• Càrrecs d’alta direcció que no siguen consellers.
• El servei de la llar familiar.
• Els penats en les institucions penitenciàries.
• Els esportistes professionals.
• Els artistes en espectacles públics.

6. Estatut dels treballadors (I)
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Exclou
• Els funcionaris públics.

• O amb règim administratiu.
• O estatutari.

• Els treballs familiars.
• O a títol d’amistat o bon veïnatge.

• Com també les prestacions personals obligatòries (cura 
de fills o dependents).

Si voleu consultar l’Estatut dels treballadors:
• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-

11430

7. Estatut dels treballadors (II)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
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• És necessari regular els drets dels treballadors a fi 
d’evitar que els exploten.
• El dret laboral es regeix per un conjunt de fonts.
• Hi ha una sèrie de principis específics del dret.
• Una de les normes més importants és l’Estatut dels 

treballadors.

7. Resum
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• El derecho del trabajo. Editorial McGraw-Hill. 
Document en línia disponible ací: 
http://www.mcgraw-
hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171268.pdf

• Estatut dels treballadors. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-
11430-consolidado.pdf

8. Bibliografia

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171268.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
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TEMA 22 
Dret sanitari de la Unió Europea

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

BLOC 6 
Les organitzacions sanitàries



2

1. Sanitat a la Unió Europea

2. Assistència a la Unió Europea

3. Treball a l'estranger

4. Resum

5. Bibliografia

Índex
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La política sanitària és competència de cada país.

I si és així, quin paper té la Unió Europea (UE)?
• Protegir les persones vinguen d’on vinguen.
• Es basa en el dret a la protecció de la salut.

La UE planteja una estratègia sanitària europea
• Llibre blanc: és un nou plantejament estratègic de salut 

pública per a la UE (2008-2013).

1. Sanitat a la Unió Europea
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Àmbit de la salut: és competència dels estats 
membres.

La UE: fa accions complementàries.

Encara que, a causa de la crisi econòmica de l’any 
2009, Espanya no va poder complir els objectius 
proposats.

• Li han donat més temps, un segon període…

1. Sanitat a la Unió Europea: el 
Llibre blanc (2008-2013) (I)
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Principis
• Principi 1. Estratègia basada en valors sanitaris 

compartits (difícil de complir per les desigualtats entre 
els estats membres i l’esperança de vida en nàixer).
• Principi 2. La salut és el tresor més apreciat.
• Principi 3. La salut en totes les polítiques (la iniciativa 

HIAP, health in all policies).
• Principi 4. Reforçar la veu de la UE al món.

1. Sanitat a la Unió Europea: el 
Llibre blanc (2008-2013) (II)
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Objectius: resoldre els grans reptes en matèria de 
salut a la UE:

1. Promoure una bona salut en una Europa que envelleix.
2. Protegir els ciutadans contra les amenaces per a la salut 
(https://www.youtube.com/watch?v=m2q_86W5HoY).
3. Fomentar sistemes sanitaris dinàmics i noves 
tecnologies.

1. Sanitat a la Unió Europea: el 
llibre blanc (2008-2013) (III)

https://www.youtube.com/watch?v=m2q_86W5HoY
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Període 2014-2020: programa La UE per la salut
• Donar més prioritat a la salut.
• Disposar de sistemes sanitaris capaços de proporcionar 

assistència d'avantguarda.
• Estar preparada per a reaccionar a epidèmies i altres 

amenaces per a la salut (d'acord amb el Reglament 
sanitari internacional).
• Objectius 

• Que la UE continue sent la regió més saludable del món.
• Que dispose de tots els instruments possibles per a fer front als 

reptes sanitaris.
• Estar preparada per a qualsevol amenaça emergent per a la 

salut que puga posar en perill la població.

1. Sanitat a la Unió Europea: 
programa La UE per la salut
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EU4Health 2021-2027. Una visió d'una Unió Europea 
més sana.

• Resposta a la Covid-19 que ha tingut repercussions 
importants en el personal mèdic i sanitari, en els 
pacients i en els sistemes sanitaris a Europa.
• És el programa de salut més gran, en termes monetaris, 

que s’ha executat mai.
• Proporcionarà finançament a:

• Països de la UE
• Organitzacions sanitàries
• ONG

1. Sanitat  la Unió Europea: 
UE4Health 2021-2027 (I)
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Àmbit d'actuació
• Preparació per al cas d'amenaces transfrontereres per a la 

salut creant reserves de subministraments mèdics, de 
personal i experts. Reforç de la vigilància d’amenaces contra 
la salut.
• Reforçar sistemes sanitaris per a afrontar epidèmies i reptes 

a llarg termini estimulant la prevenció de les malalties i la 
promoció de la salut en una població que envelleix. 
Transformació digital dels sistemes sanitaris i accés a 
l'atenció sanitària dels grups vulnerables.
• Millorar la disponibilitat i assequibilitat tant de medicaments 

com de productes sanitaris, advocar per un ús prudent i 
eficient dels antimicrobians, promoure la innovació mèdica i 
farmacèutica i una fabricació més ecològica.

1. Sanitat a la Unió Europea: 
UE4Health 2021-2027 (II)
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Prioritats
• Impulsar prioritats sanitàries urgents, com la lluita 

contra el càncer o millorar les taxes de vacunació.
• Ampliar iniciatives que han donat bons resultats (com 

les xarxes europees de referència per a les malalties 
rares).
• Buscar la cooperació internacional en relació amb les 

amenaces i els reptes mundials en matèria de salut.

Finançament
• S'amplien els programes d'inversions de la UE en el 

sector sanitari.

1. Sanitat a la Unió Europea: 
UE4Health 2021-2027 (III)
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Assistència transfronterera: el dret dels pacients
Punts clau

• Punts nacionals de contacte.
• Estat membre d’afiliació:

• Modalitats de reemborsament de despeses d'assistència 
sanitària transfronterera.

• Cooperació en matèria de sanitat.
• Estats membres de tractament:

• Organitza i dispensa l'assistència sanitària.
• Vetla pel compliment de les normes de qualitat i seguretat. 
• Garanteix la protecció de dades personals i la igualtat del tracte 

dels pacients, siguen o no ciutadans del seu territori.

2. Assistència sanitària a 
l’estranger (I)
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Assistència sanitària transfronterera
• L'assistència sanitària proporcionada o rebuda en un 

estat membre diferent de l’estat membre d'afiliació.

Aquesta directiva no s'aplica a:
• Serveis en l'àmbit dels ciutadans de llarga duració. 
• Trasplantaments d'òrgans.
• Programes de vacunació pública.

2. Assistència sanitària a 
l’estranger (II)



13

• Dret del titular a ser tractat amb igualtat de 

condicions.

• Només inclou la salut coberta per un sistema de 

salut legal.
• No certifica que l'atenció siga gratuïta. 

• L'assistència pot ser de dos tipus:

• Imprevista

• Sense control

• http://www.youtube.com/watch?v=AcM44sJ2n9c

• Programada…

2. Assistència sanitària a 
l’estranger (III)

http://www.youtube.com/watch?v=AcM44sJ2n9c
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Programada
• https://www.youtube.com/watch?v=RJMt-SsFwG8
• Quan el tractament que necessites no estiga disponible en el 

teu país d'origen. 
• El tractament està cobert per la teua assegurança mèdica 

obligatòria. 
• També en el cas que les teues circumstàncies mèdiques 

t'impedisquen rebre el tractament a temps.
• En les circumstàncies mèdiques s'inclou:

• El grau de dolor. 
• El tipus de discapacitat (el qual, per exemple, pot impedir-te o 

dificultar-te molt fer faena). 
• El curs probable de la malaltia. 
• El teu historial mèdic.

2. Assistència sanitària a 
l’estranger (IV)

https://www.youtube.com/watch?v=RJMt-SsFwG8
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Assistència sanitària que pot requerir autorització 
prèvia:

1. Assistència sotmesa a planificació que comporte passar 
a l'hospital almenys una nit o l'ús d'infraestructures o 
equips mèdics summament especialitzats i costosos. 

2. Tractaments que presenten un risc particular per al 
pacient o la població. 

3. Assistència proporcionada per un prestador 
d'assistència sanitària que puga suscitar motius greus i 
específics d'inquietud en relació amb la qualitat o la 
seguretat de les cures.

2. Assistència sanitària a 
l’estranger (V)
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Motius de denegació d’una autorització:

1. En cas de risc de seguretat per al pacient. 

2. En cas de risc de seguretat per a la població en general. 

3. Quan hi haja motius greus i específics d'inquietud en 
relació amb el compliment de les normes de qualitat o 
seguretat dels pacients per part del prestador 
d'assistència sanitària. 

4. Si aquesta assistència pot prestar-se al seu territori en 
un termini que siga mèdicament justificable.

2. Assistència sanitària a 
l’estranger (VI)
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• http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
• Portal de la UE per a la mobilitat professional.
• INEM EUROPEU.
• Et permet buscar faena

• https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se?app=2.6.0-
brexit-build-0

• També permet crear-te un currículum vital 
• https://ec.europa.eu/eures/public/es/jobseekers-

dashboard

3. Treball a Europa (I)

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se?app=2.6.0-brexit-build-0
https://ec.europa.eu/eures/public/es/jobseekers-dashboard
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Normalment cal tenir la documentació següent:
• Currículum vital. 
• Còpia compulsada del DNI. 
• Certificat d'antecedents penals expedit pel Ministeri de 

Justícia. 
• Homologació del títol expedit pel Ministeri d'Educació 

Cultura i Esport. 
• Certificat de col·legiació expedit pel col·legi de 

fisioteràpia. 
• Títol o certificat substitutori del títol expedit per la 

universitat amb la firma del rector. 
• Carta de presentació. Expedient acadèmic (traducció 

jurada).

3. Treball a Europa (II)
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• Espanya és un estat membre de la Unió Europea i 
ha d'estar subjecta als acords respecte a salut que  
emeta. 
• L'atenció sanitària és prioritària dins de la UE. 
• El ciutadà espanyol queda cobert dins de la UE en 

termes de salut. 
• Hi ha un INEM europeu per a buscar faena dins de 

la UE.

4. Resum
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• Llibre blanc Juntos por la salud. Disponible ací: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0477&fro
m=ES
• La UE por la salud. Disponible ací: 

https://www.boe.es/doue/2014/086/L00001-
00013.pdf
• EU4Health 2021-2027. Disponible ací: https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0405

5. Bibliografia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0477&from=ES
https://www.boe.es/doue/2014/086/L00001-00013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0405
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• 1830-1847: epidèmies de còlera a Europa. Primera 
Conferència Sanitària Internacional (París 1851).

• 1852-1890: deu conferències. Es van negociar vuit 
convenis sobre propagació de malalties infeccioses.

• 1892: limitada únicament al còlera (Venècia).

• 1897: mesures de prevenció contra la pesta.

• 1951: quarta Assemblea Mundial de la Salut (AMS 
o WHA), en què els estats membres de 
l'Organització Mundial de la Salut (OMS) adopten el 
primer Reglament sanitari internacional (RSI).

1. Antecedents (I)
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• 1969: 22a AMS, versió corregida i augmentada.
• Es proposen com a objectius accions de vigilància, 

informació i control d’una sèrie de malalties infeccioses:
còlera, pesta, febre groga, pigota, febre recurrent, tifus.

• 1973: es modifica el reglament pel que fa a 
disposicions del còlera.
• 1981: revisat per a excloure’n la pigota.
• 1990: còlera a Amèrica del Sud, pesta a l'Índia, 

febres hemorràgiques. La 48a AMS va adoptar el 
1995 una resolució de revisió.

1. Antecedents (II)
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• 1996: AMS amb resolució sobre malalties 
emergents. Es crea un departament de l'OMS 
dedicat a malalties infeccioses emergents.

• Maig del 2001, la WHA54.14 (AMS54.14): seguretat 
sanitària mundial (alerta i resposta en cas 
d’epidèmies).
• Per la globalització del comerç i de la mobilitat de les 

persones, animals, béns i aliments, i per la velocitat a la 
qual es produeixen.
• Es reconeix que, com a resultat, qualsevol increment de 

malalties infeccioses en qualsevol país és d'interès 
potencial per a la comunitat internacional.

1. Antecedents (III)
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• Maig del 2003, en virtut de la resolució WHA54.28:

• Revisió del Reglament sanitari internacional (RSI).
• Es va establir un grup de treball (estats membres) de 

projecte de revisió del RSI per l’AMS.
• El Grup de Treball Intergovernamental va fer reunions el 

novembre del 2004 i el febrer i maig del 2005 a fi de 
preparar un document per a la 58a Assemblea Mundial 
de la Salut.

1. Antecedents (IV)
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• L'Assemblea va adoptar el RSI (2005) el 25 de maig 
del 2005 en la resolució WHA58.3 (AMS58.3).

1. Antecedents (V)
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Raons per a un nou reglament
• Creixement de població
• Envelliment de població
• Moviments de població
• Urbanització

Comporta canvis en
• Biotecnologa
• Processament d'aliments
• Comerç global
• Accés a noves àrees
• Contaminació industrial
• Comunicació instantània

1. Antecedents (VI)
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1. Antecedents (VII)
Velocitat per a viatjar globalment en relació amb el 
creixement de la població mundial (1650-2000)
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1. Antecedents (VIII)

Un nou virus identificat els anys 80

La pandèmia de VIH/SIDA

Octubre del 2006
- 38,6 mil infectats.
- 2,8 milions de morts 

el 2005.
- Farmacoresistències.
- Sense vacuna.
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• Ebola, Zaire: abril de 1995

1. Antecedents (IX)

Encara 
vigent 
a l’Àfrica

Granellada 
hemorràgica 
per tot el cos
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1. Antecedents (X)
Distribució mundial del risc d’encefalopatia 
espongiforme bovina (EEB)

Informe global de defuncions per EEB en 
el temps 

Nova malaltia priònica.
Travessa la barrera entre espècies. 
Disseminació: cadena d’aliments.
(Font: OMS)
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1. Antecedents (XI)

• Març del 2003: pneumònia atípica, aguda i greu a 
Hanoi, Hong Kong, Singapur i Toronto.
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1. Antecedents (XIIi)
2003: casos humans de grip aviar A/H5N1 (letalitat del 64%)
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1. Antecedents (XIII)

No sols malalties
• Són un repte per als sistemes de salut pública.
• Necessita plans de preparació i resposta en salut pública.
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1. Antecedents (XIII)

A vegades, actes humans…
• Bioterrorisme
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• Instrument jurídic internacional de caràcter 
vinculant per a 194 països, entre els quals hi ha 
tots els estats membres de l’OMS.

• Marc per a accions de determinació, notificació i 
resposta en cas d’emergència de salut pública 
d’importància internacional. 

2. Concepte del RSI (I)
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• Crea un sistema mundial d’alerta i resposta en cas 
de brots epidèmics.
• Serveix per a exigir als països que milloren els 

mecanismes internacionals de vigilància ...
• I per a notificar successos de salut pública.

• També perquè reforcen la seua capacitat nacional 
de vigilància i resposta.

2. Concepte del RSI (II)
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Hi guanyem tots o hi perdem tots

• Màxima seguretat / Mínimes traves.
• Principi de confiança mútua.
• Hi guanyem tots.
• El teu problema és també el meu problema perquè el 

teu pot esdevenir un gran problema per a tothom.
• Rapidesa en l'abordatge del problema i resposta ràpida.
• Cal evitar reaccions desproporcionades.
• Cal estar preparats.
• Ajudar qui ho necessita (cooperar).

2. Concepte del RSI (III)
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Propòsit del RSI (2005) Article 2. Finalitat i abast

• "Prevenir, protegir, controlar la propagació 
internacional de malalties i fornir una resposta de salut 
pública proporcionada i restringida als riscos per a la 
salut pública”

• “Evitar al mateix temps interferències innecessàries 
amb el tràfic i comerç internacionals”.

2. Concepte del RSI (IV)
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Funcions

1. Notificació.

2. Centres nacionals d’enllaç per al RSI.

3. Punts de contacte de l'OMS per al RSI.

4. Exigència d'una capacitat nacional bàsica.

5. Mesures recomanades.

6. Assessorament.

2. Concepte del RSI (V)
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Els estats notifiquen a l’OMS tots els 
successos que puguen constituir una 
emergència de salut pública 
d’importància internacional.

2. Concepte del RSI: notificació
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• Designat per cada estat membre, 
amb el qual es pot establir contacte 
en tot moment.

• Rebre les comunicacions dels punts 
de contacte pel RSI previstos al 
reglament.

2. Concepte del RSI: centre nacional 
d’enllaç
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• Àfrica (AFRO), Brazzaville 
(Congo).

• Amèrica (AMRO), Washington, 
DC (EUA).

• Àsia Sud-oriental (SEARO), 
Nova Delhi (Índia).

• Europa (EURO), Copenhaguen 
(Dinamarca).

• Mediterrània Oriental (EMRO), 
el Caire (Egipte).

• Pacífic Occidental (WPRO), 
Manila (Filipines).

2. Concepte del RSI: centre nacional 
d’enllaç
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2. Concepte del RSI: mesures 
recomanades
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2. Concepte del RSI: assessorament

Comitè d’Emergències 

Comitè d’Examen 
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• No sols malalties infeccioses, no sols desastres 
naturals, sinó qualsevol…

“Public health emergency of 
international concern”

3. Emergència de salut pública 
d’interès internacional: ESPII (I)
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Succés extraordinari de salut pública

a) Constitueix un risc per a la salut pública 
d’altres estats a causa de la propagació 
internacional d’una malaltia.

b) Podria exigir una resposta internacional 
coordinada.

3. Emergència de salut pública 
d’interès internacional: ESPII (II)
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Creen una demanda sobtada i intensa en els sistemes sanitaris
• Interrompen programes de control i col·lapsen sistemes. 

Afecten l’activitat econòmica
• Milions de pèrdues (EEB, SARS, Nipah, grip aviar, AH1N1, SARS-CoV-2).

Afecten la seguretat nacional
• Grans successos (pandèmies) i bioterrorisme.

Afecten molts sectors
• Agricultura, turisme, indústria, transport, defensa, etc.

3. Emergència de salut pública 
d’interès internacional: ESPII (III)
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Serveix com a…

• Instrument de decisió

Per a:
• Avaluar i notificar sucessos que puguen 

constituir una emergència de salut pública 
d’importància internacional.

3. Emergència de salut pública 
d’interès internacional: ESPII (IV)
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• Els països que hagen dit sí a dos d’aquests criteris, 
han de notificar a l’OMS:

I. Repercussions greus de salut pública.

II. Succés inusitat o imprevist.

III. Risc significatiu de propagació internacional.

IV. Risc de restriccions internacionals als viatges o al 
comerç.

3. Emergència de salut pública 
d’interès internacional: ESPII (V)
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És un instrument de decisió.
A més, s’ha de notificar a l’OMS d’acord amb el RSI:

• Sempre
• Pigota
• Poliomielitis per virus salvatge
• Grip humana per nou subtipus
• SARS

• Aplicació de l’algoritme
• Còlera
• Pesta pneumònica
• Febre del Nil occidental
• Ebola, Lassa, Marburg (FHV)
• Febre groga
• Altres malalties

3. Emergència de salut pública 
d’interès internacional: ESPII (VI)
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Ser un soci respectat.

Reben orientació de l’OMS
• Per a la creació de la capacitat bàsica.
• Assistència tècnica i ajuda en la tasca d’aconseguir suport financer 

per a complir aquestes noves obligacions.
• Avaluació del brot i de la resposta.
• Suport logístic per a respondre als brots.

Accés a la Xarxa Mundial d’Alerta i Resposta a Brots Epidèmics 
(GOARN).

4. Beneficis per als estats de formar 
part del RSI
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• Centre nacional d’enllaç per al RSI. 

• Avaluar els successos perillosos relacionats amb la 
salut pública.

• Respondre als riscos per a la salut pública que 
puguen propagar-se internacionalment.

5. Obligacions dels estats que 
formen part del RSI (I)
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Dotar els aeroports, ports i passos 
fronterers terrestres internacionals 
designats d’instal·lacions, serveis, 
inspeccions i activitats de control a fi de 
prevenir la propagació internacional de 
malalties.

5. Obligacions dels estats que 
formen part del RSI (II)
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• Deterioració de la imatge internacional.

• Augment de la morbiditat/mortalitat de les poblacions 
afectades.

• Imposició unilateral de restriccions als viatges i el 
comerç.

• Desorganització econòmica i social.

• Indignació pública. 

6. En cas d'incompliment de l’Estat
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Establir les normes de seguretat mundial en matèria 
de salut pública

• Crear punts de contacte.
• Vigilància.
• Avaluació de successos en l’àmbit internacional.
• Difondre informació sobre salut pública.
• Elaborar mesures sanitàries.
• Evidència científica.

7. Obligacions de l’OMS
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• El RSI naix a causa de les diverses amenaces a la 
salut pública que poden afectar a escala 
internacional. 

• Estableix un mecanisme d’actuació contra aquestes 
amenaces.

• El fet d’acatar-lo comporta obligacions per a les 
dues parts, els estats i l’OMS.

8. Resum
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• OMS. Reglamento sanitario internacional (2005) 
(document en línia). Ginebra. Organització Mundial 
de la Salut, 2008. Disponible ací: 
<http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789
243580418_spa.pdf>

9. Bibliografia

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789243580418_spa.pdf
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1. Introducció

4

Per a muntar una clínica de fisioteràpia, el primer 
que es necessita són:



2. Primer pas (I)

5

Sol·licitar l’autorització de la clínica a la 
Conselleria de Sanitat.

ü Procediment de tramitació simplificada
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19080_BI.pdf

ü Autorització de centres i serveis sanitaris
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19075_BI.pdf

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19080_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19075_BI.pdf


2. Primer pas (II)

6

Procediment d’autorització de centres i serveis 
sanitaris.

- Poden sol·licitar autorització tots els centres excepte:

Centres i serveis d’atenció farmacèutica i serveis de prevenció.

Centres i serveis d’atenció i prevenció de drogodependències.

Quan?



2. Primer pas (III)

7

A on cal dirigir-se

Registre de la Direcció Territorial de Sanitat d’Alacant, 
carrer de Girona, 26, 03001 Alacant.

Registre Auxiliar de la Direcció Territorial de Sanitat de 
València, Gran Via de Ferran el Catòlic, 74 (edifici 2000), 
46008 València.

Registre Auxiliar de la Direcció Territorial de Sanitat de 
Castelló, avinguda del Mar, 12, 12003 Castelló de la Plana.



2. Primer pas (IV)

8

Què s’ha de presentar

Sol·licitud d’autorització sanitària
de centres i serveis

+

Documentació



2. Primer pas (V)

9

Amb caràcter general

ü Qüestionari degudament emplenat i signat 
segons el tipus de centre.

ü Plànols del centre.



2. Primer pas (VI)

10

Certificat sobre els locals i les instal·lacions

o Per tècnic (arquitecte, enginyer, arquitecte 
tècnic, etc.) i visat pel col·legi professional 
corresponent.

o Ha de complir la normativa de condicions de 
protecció contra incendis i de barreres 
arquitectòniques.



2. Primer pas (VII)

11

Els centres sanitaris han de tenir a la disposició dels tècnics de la 
Conselleria de Sanitat, en cas d’inspecció, la documentació 
original o fotocòpia compulsada següent:

v Documentació acreditativa de la personalitat del titular.

v Documentació acreditativa de la titularitat i dependència 
jurídica del centre o servei sanitari.

v Títols acadèmics del personal sanitari i també 
documentació acreditativa de la relació jurídica amb el 
titular del centre.



3. Segon pas

12

Lliurament de documentació



4. Normativa (I)

Disposició de requisits mínims que
han de complir els centres sanitaris

13



4. Normativa (II)

.

14

ORDRE de 16 de maig de 2001, de la Conselleria 
de Sanitat, per la qual s’estableixen els requisits i 

les condicions bàsiques d’autorització i 
funcionament per a consultes de professionals 

sanitaris.

DIRECCIÓ 
OBLIGATÒRIA



4. Normativa (III)

15

OBJECTIUS DE LA LLEI

² Garantir el dret a la seguretat i la salut mitjançant 
l’exercici de professionals degudament formats.

² Elevar la qualitat dels serveis que reben els 
ciutadans.



4. Normativa que s’ha de complir (IV)

16

CONSULTA
§ Instal·lacions i mitjans tècnics.

§ Professional sanitari. 

§ Activitats de promoció de la salut, prevenció, 
diagnòstic, tractament i rehabilitació.



4. Normativa (V)

REQUISITS

Sala d’espera

17



4. Normativa (VI)

REQUISITS

Consulta
- Una taula d’entrevistes.
- Cadires de confident.
- Llitera d’exploració.
- Llavamans.

18



4. Normativa (VII)

REQUISITS

Lavabos adaptats per a 
minusvàlids.

19



4. Normativa (VIII)

REQUISITS
Local: senyalització (eixida d’emergència, 
extintors i quadres elèctrics d’alta tensió).

20



4. Normativa (IX)

REQUISITS

Personal: identificat
segons la seua funció 
(fisioterapeuta, auxiliar…).

21



4. Normativa (X)

22

Per a la confidencialitat

• Aplicació de la llei de protecció de dades.
• L’incompliment té multa de 601,02 €.

Fulls de reclamació



4. Normativa (XI)
* Eliminació de residus. Decret 240/1994, de 22 de 
novembre, Comunitat Valenciana.
* Només poden fer servir productes sanitaris 
regulats.
* Registre com a centre sanitari de la Comunitat 
Valenciana. Declaració responsable cada cinc anys.
* Registre al REPS (Registre Especial de 
Prestadors/Professionals de Serveis de Salut).
* Quan hi ha personal contractat: llei de prevenció de 
riscos laborals.

23



5. Resum

24

• Passos per a posar en marxa una clínica privada:
1. Sol·licitud d’autorització a la Conselleria de Sanitat.
2. Emplenament de la sol·licitud i presentació de la 

documentació requerida (qüestionari, plànols del 
centre, etc).

• Els requisits són: sala d'espera, consultes i lavabos, 
senyalització correcta, personal contractat (en 
possessió del títol corresponent), instauració de la 
llei de protecció de dades, fulls de reclamació, 
eliminació de residus i inventari d'equipament de 
prevenció de riscos laborals.



6. Bibliografia
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2. El judici

3. Prova pericial

4. Accident de circulació

5. Paper del fisioterapeuta

6. Resum

7. Bibliografia
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1. Introducció

4

El judici és un procés on es dirimeixen diferències 
entre dues parts o més.

TIPUS DE JUDICIS
- CIVIL à si és un judici entre particulars.
- PENAL à si és l’Estat qui pledeja contra els particulars 

(per exemple: quan es jutja una persona per la comissió 
d’un delicte).

- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU à quan els particulars 
pledegen contra un organisme públic.

- LABORAL à quan el litigi és entre empresari i 
treballador.



2. El judici (I)

5

Perquè els jutges i tribunals puguen dictar sentència,
en l’àmbit que siga (civil, penal, laboral, etc.), en què
es condemne una persona física o jurídica, sempre
ha d'haver-se fet un judici en què s’apliquen els
principis de bilateralitat i contradicció:

“Que els dos contendents hagen disposat de les
mateixes armes i oportunitats processals i que hagen
practicat proves que acrediten un determinat fet”.



2. El judici (II)

6

No es pot dictar una sentència condemnatòria
sense que s’haja provat la culpabilitat o el
deute de la part condemnada.
Per tant, cal presentar una sèrie de “mitjans 
de prova” que són els permesos en aquests 
ordenaments.



2. El judici: mitjans de prova
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- Interrogatori dels litigants. 
- Documents públics. 
- Documents privats. 
- Llibres de comerç que porten els comerciants. 
- Dictamen dels pèrits. 
- Reconeixement judicial. 
- Testimonis.



3. Prova pericial (I)

8

Els jutges necessiten ajudar-se de professionals 
que informen sobre la qüestió que es jutja.
Per exemple, en la compravenda d'un edifici cal sol·licitar 
l'informe d'un arquitecte per a determinar si l'edifici té 
aluminosi.
Per tant, les proves pericials, serveixen d'ajuda 
fonamental al jutge o tribunal que ha de dictar 
sentència.
Els jutges examinen aquests dictàmens i poden 
acceptar-los parcialment, totalment o desestimar-
los si els consideren no idonis.



3. Prova pericial (II)

9

Encara que la majoria de vegades es pot 
assegurar que els jutges i magistrats solen 
acollir, si no íntegrament, sí parcialment, aquest 
informe pericial à per a absoldre o condemnar 
una determinada persona o institució.

Informe 
pericial

Absolució

Condemna



3. Prova pericial (III)
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Quan se sol·licita una prova pericial, el pèrit ha 
de tenir el títol oficial que correspon a la 
naturalesa objecte del dictamen.

El pèrit, per a emetre el dictamen, en el cas 
concret dels fisioterapeutes, ha de sol·licitar 
examinar el pacient i també tots els documents 
mèdics, informes clínics, radiografies, etc. que 
servisquen per a poder elaborar el seu informe.



4. Accident de circulació (I)

Quan es produeix un accident de circulació 
que provoca un dany a una altra persona i 
aquesta persona no l’ha causat, hi ha la 
necessitat de reparar aquest dany, que ha 
de cobrir:
- La recuperació de la salut d’aquest 

pacient.
- El perjudici sofrit per haver estat impedit 

de fer la seua activitat laboral.
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4. Accident de circulació (II)
Qui dictamina l'abast de les lesions i les seqüeles (si 
n'hi ha) és el metge forense. 
Aquest metge examina superficialment la persona 
lesionada i basa el seu dictamen en els informes que 
el mateix perjudicat li facilita, del centre hospitalari o 
clínica que l’ha tractat, i dels professionals que han 
intervingut en la curació. 
El lesionat pot aportar els informes que considere 
pertinents en el cas de no estar d'acord amb 
l’informe del forense.
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4. Accident de circulació (III)
1. Presentació de l’informe de l’hospital.
2. Reclamació a la companyia asseguradora 

(sol·licitud de la indemnització prèvia a 
demanda judicial).

3. Resposta de la companyia contrària (termini 
de tres mesos) amb l’oferta motivada.

Dues opcions:
- Acord: pagament de la indemnització.
- Sense acord: obertura de judici; forense en 

medicina legal.
13



5. Paper del fisioterapeuta (I)

14

El fisioterapeuta pot fer de pèrit:
• DE PART (el pacient ho sol·licita directament).
• JUDICIAL (ho sol·licita un jutjat).
Els especialistes tenen més coneixements sobre el seu camp 
de treball específic (per exemple l'oftalmòleg sobre els ulls), 
que el metge forense. 
Per això és tan important el paper del fisioterapeuta en el 
moment de dictaminar la lesió física i el procés de curació. 
L'informe que el fisioterapeuta emet és extraordinàriament 
valuós per al jutge a l'hora de determinar-ne les 
conseqüències i la valoració econòmica.



5. Paper del fisioterapeuta (II)
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El causant de l’accident d’automòbil ha de:

- Sufragar les despeses de reparació de 
l’automòbil sinistrat.

- Indemnitzar les lesions patides pels accidentats 
o la mort d’algun d’ells.

- Indemnitzar pels guanys deixats d’obtenir 
(temps que l’accidentat deixa de fer faena i, per 
tant, deixa de tenir ingressos).



5. Paper del fisioterapeuta (III)
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La reclamació d'aquests danys i perjudicis es fa 
mitjançant un procediment penal.
En el qual el causant de l’accident à

- Ha comès delicte o falta.
- Sanció de presó o multa.
- Indemnització pels perjudicis ocasionats.

També es pot fer un procediment civil (judici civil):
- No es demana sanció per a l’autor de l’accident.
- Sí que es demana indemnització econòmica.



5. Paper del fisioterapeuta (IV)
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Per això sempre és obligatòria la contractació 
d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat 
civil (inclosa en la pòlissa contractada de 
l’assegurança de circulació).

És la companyia d’assegurances qui respon 
solidàriament pel seu assegurat:

- Del pagament de les indemnitzacions amb 
caràcter limitat fins a determinada quantitat i 
a vegades il·limitada.

- De les despeses judicials corresponents.



5. Paper del fisioterapeuta: 
informe pericial

18

1. Índex
2. Objecte de l'informe (autor, sol·licitant i situació física)
3. Situació contextual del problema
4. Documentació analitzada
5. Inspeccions / anàlisi
6. Metodologia
7. Relació de problemes
8. Anàlisi de problemes
9. Valoració
10. Conclusions
11. Signatura i data
12. Documents justificatius



5. Paper del fisioterapeuta: 
informe del fisioterapeuta.

19

Tot això serveix d'ajuda al jutge per a valorar 
l'abast de les lesions del pacient i considerar el 
pagament de les seqüeles que haja pogut 
tenir.

Dos tipus d'informes: judicials i extrajudicials.

Recordeu que sou vosaltres els qui coneixeu la 
lesió del pacient i com s’ha de tractar, el jutge 
es basa en això per a arribar a conclusions.



6. Resum
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- Prova pericial: informe pericial, elaborat per un 
professional amb títol oficial, que serveix per a 
emetre una sentència judicial. El jutge pot 
acceptar aquesta prova totalment o parcialment o 
desestimar-la. 

- El fisioterapeuta pot actuar com a pèrit en 
qualsevol procés judicial i fer l’informe 
corresponent. 

- El procediment (civil o penal) dona com a resultat 
delicte, sanció / multa o indemnització.
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EL CONTRACTE

CONCEPTE DE CONTRACTE

El contracte existeix des que una o més persones 
consenten a obligar-se, respecte d’algú, a donar 
alguna cosa o prestar algun servei.

Obligació: donar, fer o no fer una cosa.

2



Les fonts de reglamentació 
contractual
Tenen un ordre jeràrquic:

3

NORMES 
IMPERATIVES 

Clàusules
VOLUNTAT

PARTS

COSTUMS



EL CONTRACTE

La validesa i el compliment del contracte no poden 
deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants. 

Els contractes vàlidament signats poden rescindir-se 
en els casos establits per la llei.

4



REQUISITS DE VALIDESA D’UN 
CONTRACTE

Elements necessaris del contracte

- Consentiment dels contractants.
- Objecte cert que siga matèria de contracte.
- Causa de l’obligació que s’establisca en el contracte.

5



Consentiment contractual

El consentiment contractual és el comú acord 
de les parts sobre la formalització del 
contracte.

Consentiment à lliure i conscient

6



Obligació contractual

• En la branca sanitària, l’obligació contractual és 
sempre de MITJANS. Hem d'emprar tots els mitjans 
possibles per tal de millorar al màxim la situació 
actual del pacient.

• L’únic sanitari amb obligació de RESULTATS és el 
cirurgià plàstic.
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CAS 1

• Pere acudeix a la teua consulta amb un dolor agut 
al pit que s'irradia cap al membre superior 
esquerre. Té obesitat i és sedentari, però no té 
antecedents de malaltia cardíaca.

• Com actues en aquesta situació?

8



CAS 2

• Fa unes quantes setmanes que has començat a 
tractar Antònia per una tendinitis en el colze dret. 
És informàtica i no millora amb el tractament 
conservador.
• Penses aplicar fisioteràpia invasiva a fi de millorar la 

simptomatologia d'Antònia.
• Com executes el teu protocol de tractament?
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CAS 3

• Carla acudeix a la teua consulta amb un petit 
trencament fibril·lar al sòleus esquerre. És 
corredora professional i necessita estar recuperada 
en menys de 15 dies per a poder competir.
• El primer dia del tractament vol que li assegures les 

sessions que necessita per a estar al 100%.
• Com actues en aquest cas? 
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TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES

• Problema ètic
• Dilema ètic
• Situació d'estrès moral
• Temptació moral
• Situació de silenci

2



EXERCICI

En grup, creeu un exemple de 
cadascuna de les situacions ètiques 
existents.

3



TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES

4

1. Problema ètic
• Hi ha present un valor o principi important à és

desafiat.
• Correcteà que es complisca.
• Repercussions en les parts implicades del problema.
• No és igual saber què és correcte que fer la cosa

correcta.
• No respectar la intimitat; tractes de favor, difusió

d’informació à PRINCIPIS d’intimitat del pacient,
justícia i confidencialitat.



TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES
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2. Dilema ètic

• Quan conflueixen dos principis o valors à triar una de les

dues situacions.

• Ambdues són correctes.

• Decisió de correcte davant del que és correcte.

• Complex.



TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES
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3. Situació d'estrès moral (I)

• El fisioterapeuta sap quina és la solució correcta.

• Barreres que li impedeixen fer la cosa correcta:

• Barreres externes

• Barreres internes

• S’actua de manera contrària als teus valors personals i

professionals.



TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES
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3. Situació d'estrès moral (II)

• S’atempta contra la integritat i l’autenticitat.

• Causa angoixa, desgast i resignació.

• No s’aplega a una solució.

• Problemes de comunicació, falta de confiança i

col·laboració en treballar en grup.

• Afecta l’entorn laboral i personal.



TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES
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4. Temptació moral

• S’ha d’elegir la “cosa correcta davant la incorrecta”.

• Benefici en la cosa incorrecta.

• Pateixes temptació.



TIPUS DE SITUACIONS ÈTIQUES
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5. Situació de silenci

• Desafiament dels valors ètics.

• El fisioterapeuta ignora el problema.

• No pren part en la situació.
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MÈTODE RIPS

• Etapa 1: reconèixer i definir la situació ètica.
• Etapa 2: reflexió.
• Reunir informació.
• Reflexionar sobre la informació.
• Procés individual més apropiat.
• Test de Kidder.

• Etapa 3: decidir la cosa correcta.
• Etapa 4: aplicar-la, avaluar-la i reavaluar-la.

2



EXERCICI

Resolució de casos pràctics

3



Supòsit 1

4

•Lluís, amic teu de la infància, 
acudeix a la teua consulta amb una 
gran inflamació al genoll dret que li 
impedeix fer faena. Et demana que 
li infiltres en el genoll un fàrmac 
corticoide perquè necessita tornar a 
la faena perquè no el despatxen.
•Com actuaries?



Supòsit 2

5

•Carla, pacient teua des de fa dos anys, 
et demana que li faces un informe 
fisioteràpic sobre una dubtosa lesió 
que té, a fi de poder sol·licitar en la 
seua oficina un canvi de lloc de treball 
perquè afirma que el seu cap actual li 
fa assetjament psicològic (mobbing).
•Com actuaries?



Supòsit 3

6

•Paquita va a la teua consulta amb una 
flebitis al membre superior dret de tres 
dies d’evolució i et diu que debuta, 
després d’acudir a la consulta amb el 
teu company de clínica, amb un dolor 
agut al muscle dret. Ell li fa un massatge 
i després la pacient evoluciona 
malament.
•Com actues amb Paquita?
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CONSENTIMENT INFORMAT

“La conformitat lliure, voluntària i 
conscient d’un pacient, manifestada en 
l’ús ple de les seues facultats després de 
rebre la informació adequada, perquè 
tinga lloc una actuació que li afecta la 
salut”.

2



CONSENTIMENT INFORMAT

CARACTERÍSTIQUES
- Informatiu
- Veraç
- Senzill
- Ètic

3



CONSENTIMENT INFORMAT

INFORMATIU
• Nom i DNI del professional i del pacient.
• Descripció objectiva/raons d’estudi.
• Tipus de tractament.
• Reaccions adverses.
• Riscos.
• Beneficis.
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CONSENTIMENT INFORMAT

VERAÇ
• La informació no ha de ser esbiaixada.

• La finalitat és induir a la participació.
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CONSENTIMENT INFORMAT

SENZILL
• Cal evitar l’ús de tecnicismes.

• Cal evitar l’extensió excessiva que dificulta 
o desanima la lectura completa del text.
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CONSENTIMENT INFORMAT

ÈTIC
• Cal deixar clara la participació voluntària.

• Revocació del consentiment.
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ACTIVITAT 1

Redacteu un consentiment 
informat fisioteràpic per a:

• Manipulació vertebral

8



ACTIVITAT 2

Redactet un consentiment informat 
fisioteràpic per a:

• Tractament invasiu de punts gallet 
miofascials.

9



ACTIVITAT 3

Redactar un consentiment informat 
fisioteràpic per a:

• Fisioteràpia de sòl pelvià (intracavitari)

10
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Concepte de dret penal

En sentit objectiu, el dret penal és el conjunt de 
normes jurídiques que defineixen delictes i els 
assigna penes i mesures de seguretat.

En sentit subjectiu, el dret penal és el ius 
puniendi, és a dir, el dret que l’Estat té de penar.



Concepte de dret penal

3

ESTRUCTURAà La norma penal té dos judicis

Judici normatiu o implícit (norma primària), que 
estableix una determinada regla de conducta à
per exemple: “no es pot matar”.

Judici normatiu explícit (norma secundària), que 
castiga amb una determinada pena o mesura de 
seguretat l’incompliment de la norma primària 
à per exemple: “…és castigat amb pena de 10 a 15 
anys de presó…”.



Concepte de dret penal
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NORMA 
PENAL

JUDICI 
NORMATIU 
IMPLÍCIT

Regla 
de conducta

JUDICI 
NORMATIIU 
EXPLÍCIT

Pena

Mesura 
de seguretat



Concepte de dret penal

S’estructura en dos preceptes:
- La norma primària → que descriu la infracció 
del dret que comporta una pena.

- Com a conseqüència, s’incorre en una sanció 
→ que és la norma secundària. 



Classificació de les penes

El codi penal distingeix
Delictes greus
Delictes menys greus
Delictes lleus (abans de 2015 eren faltes)

Als quals s’associa el càstig amb:
Penes greus
Penes menys greus
Penes lleus
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Classificació: AGREUJANTS

7

Pèrdua o inutilitat d’un membre o òrgan 
principal.

Pèrdua o inutilitat d’un membre o òrgan NO 
principal.

Delictes contra menors de 12 anys. 

Inhabilitació especial per a ser fisioterapeuta.



Delictes més freqüents

Des de la perspectiva de fisioteràpia, els delictes 
més freqüents són:
-Delicte de lesions.
-Delicte d’estafa.
-Delicte d’intrusisme.
-Delictes contra la llibertat sexual: agressió, 

abús i assetjament.
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Delictes específics del personal sanitari

9

Grau d’intenció

Sense voluntat

Sense infringir 
cap norma de cura
(no hi ha delicte)

Infringint normes 
de curaà

IMPRUDÈNCIA

Amb coneixement 
i voluntat DOL



Delictes específics del personal sanitari

• Imprudència à Consisteix en l’actuació humana 
lícita que, malgrat això, produeix un resultat 
tipificat com a delicte no desitjat per l’autor, és a 
dir, sense dol o intenció delictiva (no actuar amb 
la diligència exigida). I que lesiona el bé jurídic 
d’un tercer.

• Dol à Consciència i voluntat de la realització 
d’un delicte. (Civil: sinònim de mala fe. Penal: 
sinònim d’intenció).

10



Delictes específics del personal sanitari

Quan incorres en IMPRUDÈNCIA, els criteris 
d’enjudiciament poden ser civil 
(responsabilitat civil) o penal (mereixedor 
d’una pena).

El codi penal sanciona les conductes 
imprudents en l’activitat sanitària de les quals 
resulta homicidi, avortament o lesions.
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Delictes específics del personal sanitari

ELEMENTS D’IMPRUDÈNCIA PUNIBLE

Una conducta humana à no dolosa o maliciosa. 

Que la conducta infringisca un dret objectiu de cura
en què les conseqüències d’aquesta conducta es 

podien haver previst i s’havien d’haver previst. 

Que aquesta conducta produïsca una lesió en un bé 

jurídic d'un tercer à un valor protegit per la llei 

penal. 

Que hi haja una relació de causalitat entre l'acció o 

l’omissió voluntària i el resultat nociu. 
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Delictes específics del personal sanitari

RELACIÓ DE CAUSALITAT
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RELACIÓ DE  
CAUSALITAT

Conducta 
activa 

o passiva
Resultat 
del dany

ÉS 
NECESSARI



RESOLGUEM CASOS
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CAS 1
• Alícia acudeix a la teua consulta de fisioteràpia amb 

dolor lumbar agut i amb el diagnòstic d’una 
protrusió L5-S1.
• A banda de tot el tractament conservador, 

decideixes fer-li una manipulació osteopàtica en 
aquesta zona.
• La protrusió passa a ser una hèrnia que li provoca 

parestèsia en la cama dreta.
• Què ha passat?
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CAS 2
• Antoni acudeix a la teua consulta per una lesió en el 

sòleus dret i, després d’unes quantes sessions, li 
proposes fisioteràpia invasiva.
• El pacient oblida dir-te que pren anticoagulants.
• Al tercer dia torna a la consulta amb una flebitis en 

aquest membre i amb la intenció de denunciar-te…
• Com actuaries?
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