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Dades generals   

▪ Descripció:L’assignatura Legislació Sanitària és l’estudi de les normes legals que afecten a les tasques 
del fisioterapeuta en sentit ampli. Dintre d’aquest ampli ventall s’estudiarà la valoració del dany 
corporal, la violència de gènere, l’actuació d’un fisioterapeuta com a perit, la responsabilitat civil en 
l’actuació professional, la salut laboral, els col·legis professionals, etc.. 

▪ Crèdits ECTS: 3 Obligatoris 
▪ Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
▪ S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
▪ S'utilitzen documents en llengua anglesa: Gens (0%) 
▪ Durada: 1Q 
▪ Curs: 4t 
▪ Professorat: Ivan Zaera Bordes 

 
 

Competències 

 
Competències específiques: 
 
A22 Analitzar les condicions ètiques, legals i professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia.  
 
A23 Explicar les normes legals d'àmbit professional.  
 
 

Resultats d’aprenentatge 

1. Comprendre els conceptes bàsics de la legislació sanitària necessaris per al desenvolupament 
professional. 
 

2. Utilitzar amb propietat els termes legals bàsics, definint correctament 
 

3. Conèixer els seus drets i els seus deures com a treballador 
 

4. Entendre les responsabilitats civils i penals del seu treball 
 

5. Saber si en una situació conflictiva determinada s’estan vulnerant els drets del pacient. 
 

6. Entendre la necessitat del secret professional i respectar-lo. 
 

 

Continguts 

 

TEMA 1.- LESIONS:  Concepte mèdic i jurídic de lesió. Concepte de delicte de lesions i concepte de delicte 
lleu de lesions. Graus de participació en un delicte. Circumstancies modificaves de la responsabilitat. Les 
penes i classes . Duració de les mateixes i compliment. 
 
TEMA 2.- VIOLENCIA DOMÉSTICA I DE GÈNERE. Protocols d’actuació, judici ràpid, mesures cautelars, 
legislació aplicable i penes. Estudi de casos pràctics. 
 

 

   

   

LEGISLACIÓ SANITÀRIA 
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TEMA 3.-SUPÒSITS DE DELICTES RELACIONATS EN LA PROFESSIÓ: Delictes d’imprudència, imperícia i 
negligència professional. El delicte d’omissió del deure socors i  de denegació d’auxili.  L’ intrusisme 
professional. 
 
TEMA 4: LLEI DE DEPENDÈNCIA. Organismes públics, declaració de disminució física, graus. 
Reconeixement de dependència, tramitació, resolució i ajudes. 
 
TEMA 5: SALUT LABORAL:Salut Laboral. Conceptes generales i legislació. Accident laboral, malaltia 
professional. Incapacitat laboral i classes. 
 
TEMA 6: COL·LEGIS PROFESSIONALS DE FISIOTERÀPIA.  Naturalesa i funcions. 
 
TEMA 7: CODI DEONTÒLIG. Problemes ètics en la pràctica sanitària. Codi deontològic del col·legi 
professional de fisioterapeutes de Catalunya. 
 
TEMA 8: RESPONSABILITAT CIVIL.Responsabilitat civil derivada de la responsabilitat contractual i de la 
extracontractual. Assegurança de responsabilitat civil en l’àmbit professional. Contracte Sanitari. 
 
TEMA 9.- DANY CORPORAL: Valoració, criteris, legislació aplicable, estudi d’informes forenses. 
 
TEMA 10:  FISIOTERAPEUTA COM A PERIT. Àmbits d’actuació, responsabilitat, informes i actuacions 
derivades. 
 
TEMA 11: LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. Organismes oficials de sanitat (El Ministeri de Sanitat). La Llei 
General de Sanitat. Competències sanitàries del estat, comunitats autònomes i corporacions locals. El 
sistema Nacional de Salut. 
 
TEMA 12: CONCEPTES GENERALS DEL DRET. Conceptes i principis generals del dret. Les fonts del dret. 
Aplicació de la norma jurídica. Elements d’interpretació. Medicina Legal. 
 
PRÀCTIQUES  

- Estudi de supòsits pràctics de valoració de dany corporal, aplicació de criteris de valoració e 
interpretació d’informes forenses i mèdics. 

- Estudi de supòsits pràctics de violència domèstica i de gènere. Interpretació de sentències 
judicials. 

- Casos pràctics de delicte de lesions i de falta de lesions. Estudi de sentències judicials. 
- Casos pràctics de diferents supòsits de incapacitat laboral. 

 
 

Activitats 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Classes magistrals 
Atenció alumne 

13 
1 

28 
0 

41 
1 

Seminaris 6 6 12 

Supòsits 6 6 12 

Activitats introductòries  1 0 1 

Prova d’avaluació  3 5 8 

Total 30 45 75 
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Tipus d'activitat 

Activitats introductòries 

Classes magistrals 

Seminaris 

Supòsits 

 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat 
de l’alumnat. 
 
 

Avaluació i qualificació 

Activitats d'avaluació 

 

*El 10% restant de la nota correspondrà  a l’assistència, actitud i participació a classe durant el curs, tant 
a classes teòriques com pràctiques. 

 

Qualificació 

AVALUACIÓ CONTÍNUA: (Gener) 

- És imprescindible haver assistit al 80% de les classes per acollir-se a aquesta modalitat.  
- Cal aprovar cada una de les parts (teoria i casos pràctics)  amb una nota igual a 5 o superior per poder 
fer mitjana i d'aquesta manera aprovar l'assignatura en aquesta modalitat, i un 10% correspondrà a 
l’assistència, actitud i participació a classe durant el curs, tant a classes teòriques com pràctiques. 

- De la part teòrica es realitzaran 3 parcials durant el curs (s’avisarà en anterioritat), es tractarà d’exàmens 
de preguntes curtes i/o tipus test, s’han d’aprovar per separat per poder fer la mitjana entre els tres. 
- Els casos pràctics (treballs) tindran una part escrita i una exposició oral a la classe, es valorarà les dues 
parts, hi hauran treballs individuals i en grup, ja s’informarà en cada cas. 

  
AVALUACIÓ FINAL: (Gener) 

- L'alumnat que no ha assistit al 80% de les classes, o no hagi superat l’avaluació contínua, ha de fer 
l'examen final en el que s'avalua el contingut teòric i pràctic de tot el curs (mateix tipus examen que en 
l’avaluació contínua), es segueix el mateix criteri que en l’avaluació contínua. 

- L’alumnat que  ha assistit al 80% de les classes i no hagi superat algun dels parcials únicament haurà 
d’examinar-se del parcial suspès. El mateix criteri per als treballs pràctics. 

Activitat 
d’avaluació 

Competència Descripció de l'activitat 
% 

Seminaris 
A22 
A23 

Resolució de casos pràctics de l’assignatura  en relació a 
la Fisioteràpia. Avaluació continuada gener. 

30% Proves 
pràctiques 

 

A22 
A23 

Resolució de casos pràctics de l’assignatura  en relació a 
la Fisioteràpia. Avaluació continuada gener. 

Proves 
objectives de 

preguntes 
curtes 

A22 
A23 

Explicació de coneixements obtinguts a les sessions 
magistrals. Avaluació continuada gener. 

60% 



 
 
 

 Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
C/ Sebastià Joan Arbó, s/n – 43870 Amposta 

Grau en Fisioteràpia 
Ctra. d’Accés al Seminari, s/n – 43500 Tortosa 

- L'alumnat que ha assistit al 80% de les sessions pràctiques i no hagi superat alguna de les parts, només 
s'haurà de presentar a les parts suspeses.  
 
 
Criteris específics de la nota No Presentat: 

 
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació 
continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única. 
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