
                                     

CRITERI INTERPRETATIU* 

CENTRES DE FISIOTERÀPIA, QUIROMASSATGES I SIMILARS 

C-16    

Rev. 0 

Abril 2019 

 

 

(*) La informació continguda en aquest full és de caràcter bàsic i no exhaustiu, el tècnic del projecte és el 
responsable de verificar el compliment de la normativa d’aplicació. 
 
 

1/2

1. OBJECTE 

 
Criteri interpretatiu relatiu a la normativa d’aplicació als centres de fisioteràpia, quiromassatges i 

similars. 

 

2. REGULACIÓ 

 
Aquestes activitats s’adscriuen dins de l’ús SANITARI-ASSISTENCIAL del PGMOS. 

 

S’aplicaran les condicions específiques de l’art. 67 OMRITAUA. 

 

Normativa sectorial de Sistema Sanitari. 

− RD 1277/2003 de bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. 

− D 151/2017 pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tècnicosanitàries comunes 

dels centres i serveis sanitaris i els procediments per la seva autorització i registre. 

− D 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del codi d’accessibilitat. 

 

3. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 

 

Els serveis/unitats assistencials de Fisioteràpia i similars han de complir amb els requisits 

higienicosanitaris que garanteixin la protecció de l’usuari, aquest són: 

 

1. Eliminació de barreres arquitectòniques (TAAC/ DB-SUA). 

2. Cambra higiènica (TAAC/ DB-SUA). 

3. Si el centre disposa de boxs tancats: 

a. Ha de tenir necessàriament un rentamans dintre del box. 

b. La superfície mínima del box ha de ser de 8m2 com a mínim. 

c. Si és realitza la consulta dintre ha de ser de 10m2 com a mínim. 

4. Si el centre disposa de boxs oberts separats per cortines o paravents (no tancats amb porta): 

a. Ha de tenir una pica rentamans a l’espai comú dels boxs (amb independència del 

rentamans del bany) 

b. El box no ha de tenir una superfície concreta, però ha de tenir una distància per la que 

pugui passar una persona als costats de la llitera. 

5. Si el centre no té finestres haurà de tenir extractor d’aire. 

6. Si el centre disposa d’un espai suficientment gran i es realitza exercici terapèutic intens de grups de 

més  de 6 persones, ha de disposar d’un vestuari amb taquilles i dutxes. 

 

4. TRAMITACIÓ 

Aquestes activitats no estan classificades ni a la llei 16/2015 de LSA ni a la 20/2009 PCAA.  

Per la incidència de l’activitat s’assimila la tramitació a la Llei 16/2015 LSA:  

a. Superfície construïda del local < 120m2. Declaració Responsable. 
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b. Superfície construïda del local > 120m2. Comunicació Prèvia. 

 

5. ALTRES AUTORITZACIONS SECTORIALS 

 

1. Gestió de residus:  En un centre de fisioteràpia poden existir dos tipus de residus: 

a. Residu sanitari tipus II: Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències 

especials en la seva gestió i es consideren residus municipals. Aquests tipus de residus 

inclouen material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús amb sang, secrecions i/o 

excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sanitaris 

de disc. Els residus sanitaris d’aquest grup poden ser gestionats en instal·lacions de 

disposició del rebuig  de residus municipals. 

b. Residu sanitari tipus III (només en el cas de material punxant): són residus especials que 

requereixen l’adopció de mesures de prevenció en la recollida, l’emmagatzematge, el 

transport, el tractament i la disposició del rebuig, tant dins com fora del centre 

generador, atès que poden generar un risc per la salut laboral i pública. Els residus 

dintre d’aquest grup han de ser gestionats per empreses reconegudes per la Generalitat 

de Catalunya. 

2. Autorització administrativa de centre sanitari, si escau. 

3. En el cas que el centre o servei disposi d’aparells que emeten radiacions ionitzants,  cal còpia de 

la inscripció al Registre d’instal·lacions de raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic, del Servei de 

Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat, i el Programa de garantia de qualitat dels 

aparells. 


