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TERÀPIES NATURALS, PROPOSTA DE REGULACIÓ. 
 
1. APARTAT DELS 10 PUNTS ON SE SITUA: Punt 5.  
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social. Text de debat número 02 (v 1.0). 
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 
 
3.1. Exposició  

L'existència de diverses formes i maneres d'entendre l'ésser humà, el caràcter amb què 
s'aborda la seva situació de salut, la malaltia, el seu diagnòstic i conseqüentment el seu 
tractament, respon a la relació d'aquest amb el seu entorn immediat i - per altres - amb les 
diverses tradicions i cultures en què es troba immers. Aquest fet condiciona els criteris 
respecte a les opcions mèdiques o terapèutiques i les seves expectatives. Fins i tot - des de 
certa perspectiva - al seu mestissatge en aquest suposat veïnatge universal sociopolític i 
cultural a què ens veiem abocats en el nostre temps. L'àrea de la salut, com la ciutadania 
demostra, no és ni serà una excepció a aquesta forma d'entendre la realitat: Globalitat i 
mestissatge. Universalitat i germanor. Això és precisament el que dicta l'esperit del temps des 
d'una perspectiva ètica, encara que aquesta última sigui tan escassa. 

Existeixen en el nostre entorn social immediat la medicina oficial, també coneguda com 
al·lopàtica i altres pràctiques terapèutiques que han rebut l'adjectivació d'alternatives, 
complementàries, naturals o holístiques, totes elles encaminades a descriure tota una 
amalgama de tècniques o remeis, des de la fitoteràpia, les formes de nutrició, les pràctiques 
manuals, teràpies energètiques, reflexoteràpies, massatges, quiropràxia, osteopatia, 
acupuntura o homeopatia. En definitiva les avui anomenades teràpies naturals.  

Les teràpies naturals parteixen de judicis filosòfics particulars, quan no de nocions empíriques - 
que per ser-ho - no menyscaben l'efectivitat de la seva pràctica. Aquest és un àmbit al que 
podríem denominar com d'habilitats terapèutiques o tècniques per a la salut basades en el 
naturisme, les quals, des d'una perspectiva diferent, poden ser enteses com teràpies toves i 
innòcues quan són exercides amb competència, basades en una concepció integral de l' ésser 
humà com a part i compendi de la natura.  

Cal valorar que la particularitat d'aquestes teràpies és el seu caràcter alternatiu, o 
complementari, que neix de conceptes (fins ara insuficientment valorats) de la realitat i de 
l'ésser humà, concepcions que no coincideixen amb les - fins fa pocs anys - dominants en la 
nostra cultura. Cal ser realista i reivindicar el caràcter cultural del concepte de salut, sovint 
vinculat a consideracions ideològiques, filosòfiques o religioses. Una manera d'entendre la 
realitat implica sovint una forma d'entendre la curació o la prevenció de la malaltia i a l’entorn 
proliferen signes que ens ho confirmen com una experiència quotidiana.  

A Catalunya - especialment - i també a Espanya, és evident l’interès per les anomenades 
“Teràpies Naturals”, (en endavant TTNN). Tal i com es va demostrar a l’enquesta (qualitativa i 
quantitativa) duta a terme per l’Observatori de les TT.NN mitjançant el prestigiós institut DYM 
(www.institutodym.es/ca/ ) que aboca els següents resultats: el 95’4% de la població espanyola 



 
2 PUNT 5 DEL MANIFEST 

punt 5 text 02 (v1.0) 

coneix les TT.NN; un de cada quatre espanyols ha utilitzat alguna vegada les TT.NN.; el grau 
de satisfacció dels usuaris a Espanya es d’un 4,18 sobre 5. En el transcurs de l’any 2007 cada 
dia laborable mes 26.300 espanyols han utilitzat les TTNN. A l’àrea metropolitana de 
Barcelona el 41,9 de la població les ha utilitzat alguna vegada. 

Les especialitats de les TTNN són a dia d’avui una oferta consolidada en el nostre entorn 
immediat. Així, les persones que s’ho poden permetre  econòmicament, donada la seva 
inexistència a la salut pública, cerquen complementar els tractaments convencionals amb els 
naturals. No deixa de ser un repte la combinació eficaç d’ambdues aportacions en benefici 
l’una de l’altra, que han de ser complementàries entre sí. 

Val a dir que els tractaments proposats per les TTNN, en general, no minimitzen ni 
desautoritzen l’aplicació de les tècniques de la medicina convencional que es considerin més 
apropiades per a cada pacient, sinó que l’enriqueixen, ja que permeten ampliar els seus 
recursos terapèutics. En definitiva, l’usuari - amb l'evident dret a triar - pot veure ampliada la 
seva atenció cap a l’especialitat més adequada. La riquesa futura de l’atenció sanitària serà la 
pròpia diversitat de recursos. 

Hi ha diverses raons, que intentarem esmentar aquí, per les quals les TTNN, iniciades fa uns 
3.000 anys, són importants i imprescindibles en la societat del segle XXI. 

A tot el món, i més a les societats industrialitzades, s’observa un creixent interès per les TTNN 
com si es tractés del ressorgiment d’una antiga pràctica universal. Prova d’això és que, per 
exemple, ja als anys 90 es realitzaren als EEUU 425 milions de consultes a terapeutes 
alternatius. Per altra banda, els segments de població que han usat amb major freqüència 
aquestes teràpies són els de major poder econòmic i cultural. Això ens indica que l’usuari 
cerca complementar els tractaments convencionals amb els naturals, ja que aquests no només 
no exclouen la visió mèdica convencional, ni s’hi oposen, sinó que l’enriqueixen en ampliar els 
seus recursos diagnòstics i teràpies. 
 
Les TTNN es distingeixen de la medicina convencional per la seva visió global en el tractament 
de la persona (des del punt de vista orgànic, emocional, mental i des de la seva vessant 
espiritual). Es considera a la salut com un estat d’harmonia o equilibri tant en l’interior del cos 
com entre l’individu i l’entorn on es troba. Les diferents tècniques i remeis que apliquem en les 
TTNN ens serviran per restablir l’harmonia. És a dir, la malaltia és causada per un desequilibri 
entre l’ésser humà i el seu entorn vital. 
 
Realitat social a Espanya:  
 
La utilització de les TTNN per part de la societat és una realitat social a Espanya. D'entre els 
molts estudis, citar el realitzat per l'institut DYM Panel, al desembre de 2007 sobre una mostra 
de 2000 enquestats en tot el territori estatal, les seves principals conclusions són: 
 
•  El 23,6% de la població espanyola, és a dir 10.590.161 persones*, ha utilitzat alguna 

vegada les TTNN* Font pròpia: Calculada sobre INE Població a 1 de juliol de 2007: 
44.873.567 

 
•  L'any 2007, un 12,9 % de la població espanyola, és a dir 5.788.690 persones han utilitzat 

les TTNN* Font pròpia: Calculada sobre INE Població a 1 de juliol de 2007: 44.873.567 
 
•  El 95,4% de la població espanyola coneix alguna teràpia natural 
 
•  El grau de satisfacció dels espanyols amb l'ús de les TTNN és de 4'4 sobre 5. 
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Alguns estudis conclouen l'existència d'entre 60.000 i 70.000 professionals de CAM 
(Complementary and Alternative Medicine' (Medicines Complementàries i Alternatives) a l'Estat 
espanyol. Com a reconeixement d'això el 11-12-2007 la Comissió de Sanitat i Consum del 
Congrés dels Diputats va aprovar una Proposició no de Llei per a la creació d'un grup de 
treball entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, tenint en compte l'opinió de tots 
els agents implicats, que va concloure amb un informe a efectes d'una futura regulació de les 
TTNN a Espanya. Tot i que la legislatura ja es va esgotar, és una mostra clara de la demanda 
polític-social . 
 
La cultura de la salut 
 
L'existència de TTNN, complementàries o tradicionals no és un fenomen nou a Espanya. La 
naturopatia, el naturisme existeix a Espanya des de finals del SXIX, havent estat divulgat tant 
per metges com per professionals no mèdics, de vegades incorporant-se a moviments d'estil 
de vida com les societats vegetarianes, especialment en el triangle Madrid, València i 
Barcelona. 
Potser pot ser nova la popularització del que podríem denominar com "Cultura de Salut". 
Aquesta cultura de la salut implica la creixent utilització de serveis professionals de diversos 
tipus i índole, no intervencionista i el principal objectiu dels quals no és curar, o tractar la 
patologia, que el sistema sanitari espanyol ja aborda, sinó practicar una cultura de salut 
preventiva. Aquests recursos també són sol·licitats en casos de situació de persones amb 
necessitat i en casos de patologies cròniques o de cures pal·liatives. És important el concepte 
de manteniment enfront del de prevenció: 
 
•  prevenció és en relació a un possible dany o problema (Preparació i disposició que es fa 

anticipadament per evitar un risc o executar alguna cosa.) 
 
•  manteniment és en relació a la salut (Conjunt d'intervencions i cures necessàries perquè 

instal·lacions, edificis , indústries, etc. en aquest cas la persona, puguin seguir funcionant 
adequadament) . 

 
Aquesta realitat social, de l'exercici de les TTNN, no ha tingut una plasmació legal. 
En l'última dècada les jerarquies d'algunes corporacions professionals pretenen atribuir 
l'exclusivitat competencial en totes les tècniques i aplicacions d'aquest àmbit, cultura de la 
salut inclòs, tot i no haver format part dels crèdits propis de la seva formació. 
 
Les professions de TTNN: 
 
Tot i que la llei d'ordenació de professions sanitàries defineix professions com "aquelles per a 
les quals existeix un pla formatiu i un col·legi professional" les professions, o activitats 
professionals apareixen socialment abans de ser legalment reconegudes. Des de fa dècades 
hi ha professionals que treballen en l'àmbit de la salut i la formació i la col·legiació no estan 
regulades . 
 
Podríem definir aquestes professions des de diferen ts àmbits: 
 
•  Per la seva formació no reglada però coherent. Ho demostra el fet que tot i que amb 

diferències diversos experts van ser capaços de posar-se d'acord en les guies de 
continguts formatius en el procés de regulació de Catalunya . 

 
•  Pel seu exercici professional uniforme un cop emmarcats en les seves disciplines, per tant, 
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uniforme en les competències i conceptes, encara que pot resultar divers en les tècniques. 
 
•  Per la seva existència en altres països, alguns d'ells de l'àmbit europeu i on es troben 

regulats. Malgrat no tenir col·legis professionals, existeixen associacions professionals que 
els agrupa. 

 
Aquests professionals no tenen una imbricació en l'estructura del sistema sanitari espanyol. No 
obstant això han anat creixent en nombre per la demanda social de la cultura de la salut i els 
canvis socials. És de remarcar que aquest creixement ha succeït en l'àmbit de l'exercici privat, 
amb una sanitat pública . 
 
Molts d'aquests professionals en conjunt amb la seva formació específica en la seva activitat 
de teràpia natural, han adquirit formacions acadèmiques, algunes dins les professions 
sanitàries. No obstant això la cohesió del seu exercici professional i competències en TTNN no 
la brinda la formació acadèmica, si no la seva formació en TTNN.  
 
Tot i ser gran la seva dispersió, aquests professionals, a grans trets, poden ser enquadrats en 
dos principals grups competencials: 
 
Professions d'aplicació d'una tècnica o procés de vegades no completament definit. 
 
- La regulació acadèmica es produeix primer, mitjançant la creació de les qualificacions 

professionals en l'INCUAL. Nivells 2 i 3. Posteriorment, aquelles que el Consell General de 
Formació Professional consideri apropiat, aprovi com a titulacions oficials . 
 

Professions que cursen amb processos no completament formalitzats. La situació de treball és 
d'una àmplia variabilitat i aleatorietat. Cal una visió global que permeti introduir variacions. 
 
- La regulació acadèmica es produeix mitjançant formacions de grau universitari. Nivells 4 i 

5. Potser fora útil recordar breument la classificació de nivells de competència en 
formacions acadèmiques en quadre annex. 

 
És important recordar les recomanacions fetes per l'informe emès pel comitè de ciència i 
tecnologia de la "Cambra dels Lords" del Parlament Britànic el 2000:    
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech / 123/12301.htm 
 
Aquest informe classifica les CAM en tres grups : 
 
•  En el primer grup inclou el que s'anomena disciplines principals: Quiropràctica i Osteopatia, 

ja que regula UK. Acupuntura, Homeopatia i Medicina herbària, aquesta última podríem 
relacionar-la amb la Naturopatia a Espanya. S'identifica que cadascuna d'aquestes tenen 
un sistema i metodologia pròpia . 

 
•  El segon grup conté teràpies que normalment s'utilitzen com a complement als tractaments 

convencionals. Aquestes modalitats no necessiten tècniques diagnòstiques, enteses 
segons el concepte biomèdic, per a la seva aplicació. Algunes d'aquestes són: Teràpies de 
treball corporal, tècnica Alexander, massatge, aromateràpia, teràpia contra l'estrès, 
reflexologia, shiatsu, meditació i sanació (reiki contacte terapèutic). 

 
•  El tercer grup inclou altres de difícil catalogació, o que a data de l'informe havien fallat a 

presentar-se coherentment o manca de representativitat o de credibilitat . 
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Una altra vegada la relació és prou clara. El primer grup correspondria a disciplines que 
mereixen ser regulades com formacions de grau, la qual cosa a més entra en consonància 
amb altres països europeus. El segon grup són aquelles activitats professionals que mereixen 
una qualificació professional per part de l'INCUAL . 
 
Altres professions en l'àmbit de la salut vs profes sions sanitàries: 
 
Després de l'entrada en vigor de la llei d'ordenació de professions sanitàries, segueixen existint 
avui dia altres professions que no són sanitàries i treballen en l'àmbit de la salut. 
 
Potser la forma més fàcil de diferenciar entre professió sanitària i professió no sanitària , és 
que aquestes últimes són les que no estan regulades per aquesta llei. Des del punt de vista 
social, amb els canvis socials que impliquen la cultura de la salut, o totes les professions amb 
incidència en la mateixa tenen la qualificació de sanitàries, la qual cosa significaria no només 
les TTNN, també la psicologia, la biologia, la sociologia, etc., o acceptem l'existència d'altres 
professions en l'àmbit de la salut. Potser aquest terme pugui ser més adequat que el de 
parasanitari. Potser aquest extrem hauria de ser contemplat legalment . 
 
En l'àmbit acadèmic, una organització formativa teòrica ideal podria ser que totes les 
professions que treballen en l'àmbit de la salut, tinguessin una base comuna. Per tant el més 
lògic seria pensar en un estudiant o grau comú general de ciències de salut, per a 
posteriorment especialitzar-se. Després de l'aplicació dels principis d'harmonització 
denominats de Bolonya, el camí seguit és completament oposat. Actualment cada professió 
sanitària té un pla formatiu de grau específic, sense compartir cap pregrau. Per tant les TTNN 
que tenen aquest nivell competencial de grau i criteris i conceptes propis, haurien de tenir una 
formació en la seva especialitat que els contempli des de l'inici. 
 
3.2. Reflexió general: Aspectes claus de les Teràpi es Naturals  

-  És un factor preventiu de malalties : pel fet de regular l’organisme s’aconsegueix 
l’equilibri necessari per mantenir la salut. D’aquesta forma s’evita l’aparició d’altres 
malalties.  

 
-  Demanda socia l: ja és molt habitual que les demandes socials vagin per endavant a les 

resolucions polítiques. Avui la societat catalana ja està utilitzant les TTNN abans que els 
responsables de la sanitat al nostre país facin els passos necessaris per introduir-les a la 
xarxa pública. 

 
-  Estalvi del cost farmacèutic : les TTNN utilitzen mètodes terapèutics econòmics, de fàcil 

aplicació, no deixa residus tòxics i no necessita grans infraestructures. Aquests factors 
ajuden a evitar la polimedicació i fan que sigui molt rentable la seva utilització a la xarxa 
pública. 

 
-  Ecologia : és respectuós amb el medi ambient ja que no produeix residus que vagin a parar 

al medi natural. 
 
-  Compatibilitat amb altres medicines i teràpies : qualsevol tractament de TTNN pot ser 

aplicat paral·lelament a tractaments de medicina convencional. 
 
-  Respectuoses amb la persona : els tractaments són personalitzats, ja que les TTNN es 

caracteritzen per tractar de forma global a la persona, tenint en compte totes les seves 
vessants (orgànica, emocional i espiritual).  
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-  Efectivitat dels tractaments : està demostrada la seva eficàcia1 en la majoria de malalties 
ja que el tractament va dirigit a eliminar la causa origen del problema que pateix cada 
persona determinada; aquesta forma d'actuar farà que la resolució  de la malaltia perduri 
en el temps, ja que no només s’eliminen els símptomes si no també la causa que els 
provocava. 

 

El criteri naturista  en les TTNN   
 
Una de les possibles definicions de Naturopatia seria: sistema aplicat el propòsit és la 
conservació funcional de l'estat de salut, i cooperar en la seva restauració quan escaigui, 
evitant les causes originàries i secundant les pautes de reequilibri que a aquest efecte promou 
de forma totalment fisiològica la naturalesa de l'individu . 
 
El seu objecte d'estudi és la naturalesa de l'estat de salut en l'ésser humà. El com i per què 
una persona roman sana . 
 
Històricament el criteri naturista considera l'ésser humà com una part integrant de la natura i 
promou el respecte als seus cicles com a forma preferent de mantenir, prevenir i recuperar la 
salut . 
 
El criteri naturista pot ser aplicat per metges amb una formació adequada. A Espanya han 
conviscut en harmonia metges naturistes amb naturòpates, tenint clar que aquests últims no 
tenen les competències pròpies de la medicina . 
 
Alguns dels conceptes i principis que incorporen una visió global, holística i sistèmica de les 
coses, i que per la seva simplicitat s'han perdut i diluït són : 
 
-  La ciència és un instrument de coneixement  i no de poder. L' objectiu de l'estudi de la 

natura és el de tenir els coneixements adequats per adaptar-nos el millor possible al seu 
ritme i així va poder millorar com a persones, tan a nivell físic, com emocional i espiritual . 

 
-  L'ésser humà forma part d'un tot . Ésser humà i medi ambient s'influeixen mútuament. En 

l'equilibri d'aquesta relació hi ha la vida. Cuidar i respectar el nostre entorn és cuidar la 
nostra salut. La millor manera de prevenir , recuperar i mantenir la salut és respectar els 
cicles de la natura . 

 
-  El poder curatiu de la natura . Implica el reconeixement d'una capacitat inherent a 

l'organisme per establir, mantenir i recuperar la salut. El procés de curació és ordenat i 
intel·ligent, la naturalesa sana mitjançant la força vital que té una tendència a recuperar 
l'estat d'equilibri o homeòstasi . 

 
Una de les tasques del professional que exerceix segons el criteri naturista és facilitar a cada 
persona el camí per desenvolupar la capacitat de cuidar-se en si mateixa, identificant i 
removent obstacles perquè l'energia vital del malalt trobi el camí de la curació. 
 

- Recursos terapèutics respectuosos amb la natura: 
 

Primer no perjudicar: 
 
-  Utilitzar mètodes i substàncies terapèutiques que evitin el risc d'efectes secundaris o 
                                                             
1
  Veure l’estudi científic realitzat a l’Hospital de Mataró a la Unitat de Teràpies Naturals, 2005/09  
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perjudicials, prioritzant la innocuïtat a la rapidesa de resultats. 
 
-  Evitar, sempre que sigui possible, la supressió de símptomes. 
 
-  Reconèixer i respectar el procés de curació individual . 
 
- La tasca del professional no sempre és intervencionista . 

 
L'educació de la salut: 
 
-  Tractar la totalitat de la persona. Individualitzar el tractament. 
 
-  Per això es diu que el criteri naturista és un criteri holístic. La malaltia s'entén com un 

procés, més que un estat, i la seva aparició no un principi sinó el final d'una desviació 
patològica de lenta i llarga durada . 

 
-  El manteniment de la salut és la millor prevenció. La prevenció és la millor cura . 
 
Per a més detall competencial ens remetem a les gui es de formació elaborades per 
experts sota els auspicis de l'IES i la Generalitat  de Catalunya. 
 
 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 

 Posició de la OMS i la OIT:  

-  Les resolucions del Consell d’Europa i L’Organització Mundial de la Salut (OMS) tenen en 
compte les TTNN (anomenades als informes com a tradicionals) des dels anys 70. Al 1974 
les medicines tradicionals van ser incorporades als programes pertinents de la OMS. A 
l’octubre del 1976 els representats de les oficines regionals de la OMS reunits a Nova Delhi 
varen definir els objectius mitjançant el quals: “la formulació de polítiques nacionals en 
matèria de salut  incorporen les disposicions relatives a la medicina i medicaments 
tradicionals per la coordinació i la millor utilització d’aquestes medicines en els sistemes de 
salut dels diferents països”. (Recull internacional de legislació sanitària, Vol. 36 nº2 p. 303) 

 
-  Al Maig de 1977 l’Assemblea Mundial de la Salut convida: “Als governs interessats a 

acordar una importància adequada a l’ús dels seus sistemes de medicina tradicional 
segons un reglament apropiat dins dels seus sistemes nacionals de salut” (Resolució WHA 
30.49 adoptada per la 30a. Assemblea Mundial de la Salut a maig del 77. OMS: recull de 
resolucions i decisions de la WHA del consell executiu Vol. II 1973-1984 Genève 1985 
p.136-137) 

 
-  Cal afegir que L’Oficina Internacional del Treball (OIT) no ignora les professions 

relacionades amb les TTNN ja que hi són registrades amb el seu número de registre: 
Naturòpata o Fitoterapeuta Nº 3241, Homeòpates Nº 3229, Osteòpates i Quiropràctics Nº 
3226.(OIT Citp-88)      

 

Normativa vigent relacionada amb la regulació a abo rdar:  

•  Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat (articles 24, 25, 26, 40).  
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•  Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (articles 26, 27).  
 
•  Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (articles 2, 3, 6, 

7, 16, 19, 24, 25, 29).  
 
•  Llei 41/2002, de 14 novembre, reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions 

en matèria d'informació i documentació clínica (articles 2, 4, 8).  
 
•  Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes 

sanitaris (articles 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 19, 50, 51, 52, 63, 77, 79, disposició addicional 
dotzena).  

 
•  Llei 34/1988, de 11 de novembre, general de publicitat (article 8).  
 
•  Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (articles 
8, 11, 12, 13, 14, 15 , 16 i altres).  

 
Experiències de regulació a Espanya : 
 
Durant el 2005 al 2007 se succeeix un procés de regulació a Catalunya , que conclou amb la 
publicació d'un decret , actualment en suspensió cautelar , i d'unes guies per a l'acreditació de 
la competència . 
 
Algunes de les situacions que es van evidenciar en aquest procés van ser  
 
-  Intentar posar moltes disciplines en un sol procés regulador va agrupar tots els problemes / 

conflictes , la qual cosa va dificultar evidenciar els diferents acords aconseguits en el 
procés . 

 
-  Problemes en el sector no regulat : Motivades per pors o dificultats d'adaptació al nou 

panorama . Por del col·lectiu professional a què la regulació els impedeixi seguir exercint , 
potser per desconeixement de la solució per al col · lectiu històric . 

 
-  Problemes amb col · lectius sanitaris : 
 

i. La competència de diagnòstic i tractament recau en el metge . Algunes de les 
definicions i conceptes de les guies de formació , especialment en els grups 
d'acupuntura i homeopatia , poguessin ser interpretades com a atribució d'aquestes 
competències . 

 
ii . El col·legi de fisioterapeutes interpreta que tot nivell d'aplicació de qualsevol 

procediment manual, incloent la Osteopatia, és una competència exclusiva de la 
Fisioteràpia . 

 
-  Es va evidenciar la possibilitat d'acord en Naturopatia : El criteri naturista , exercit per un 

metge se'l considera metge naturista , per no generar confusió al professional no mèdic , se 
li denomina Naturòpata , amb competències en el manteniment de la salut . 

 
Referències estrangeres:  
 

- http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthimprovement/Complementaryandalternative 
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medicine/index.htm -regulació a Anglaterra: Quiropràctica i Osteopatia completament 
regulades. Acupuntura, Homeopatia i Medicina herbària (Naturopatia) pràcticament  
regulades, reflexoteràpia, shiatsu van pel mateix camí. 

 
- www.health.vic.gov.au/pracreg/naturopathy.htm informe publicat pel departament de 

salut de l'Estat de Victòria, Austràlia, defineix les CAM (Complementary and Alternative 
Medicine, “Medicines Complementàries i Alternatives”) com un grup divers de teràpies 
associades a la salut i de disciplines que no formen part del corrent mèdic principal. 
 

La Cochrane Collaboration les descriu com: "un ampli univers de recursos de salut que inclou 
tots els sistemes de salut, modalitats i pràctiques, i les teories i creences que els acompanyen, 
diferents a aquells intrínsecs al sistema de salut políticament dominant en una societat, cultura 
o període històric donat". 
 
Tal com s'explica a la 17a edició de "Harrison2. Principis de Medicina Interna ", que dedica un 
capítol sencer a les CAM: "Les CAM no inclouen pràctiques que van néixer en laboratori i 
després van ser traslladades a la clínica..., en el seu lloc les CAM integren estratègies amb 
persistència i acceptació general sorprenents... Les CAM faculta els pacients a prendre les 
seves pròpies decisions en matèria de salut, considera que els seus productes naturals són 
inherentment més sans i segurs que els sintètics i ofereix una atenció holística, la qual cosa 
significa que per elaborar el pla terapèutic s'inclouen contextos de malaltia més amplis de tipus 
mèdic, social i emocional." 
 
5. Propostes d'acció política a debat, numerades: 
 
Proposta de Regulació: 
 
Recuperar l’essència del decret de regulació de TTNN a Catalunya i la proposició no de llei 
del Parlament de Catalunya de 4 de novembre de 2002 la qual reproduïm: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
 
-  Prendre totes les mesures al seu abast per tal d’oferir garanties de qualitat en l’ús de 

les TTNN, per tal d’evitar-ne l’intrusisme i la mala praxi. 
 
-  Endegar les mesures pertinents per tal d’homologar la formació necessària per 

l’exercici professional de les diferents disciplines de les TTNN, establint un període 
transitori de regulació pels professionals ja existents i donant la possibilitat d’accedir a 
un curs pont 

 
-  Establir els criteris d’acreditació dels centres de TTNN, previ acord amb les societats 

científiques i tenint en compte l’experiència d’altres països europeus, per tal de garantir 
un nivell de professionalitat i de rigor en l’assistència que s’hi presti. 

 
-  Dissenyar i establir un Registre Oficial de Professionals de les TTNN i dels centres 

acreditats per a portar-les a terme. Aquest Registre haurà d’estar a l’abast de tothom. 
 
-  Facilitar a la ciutadania en general la informació necessària sobre les TTNN i les seves 

                                                             
2
  El “Harrison” es pot considerar una Bilblia de la medicina 
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possibilitats, potenciant l’accés i l’ús de les mateixes i donant prioritat a l’educació 
sanitària i la promoció de la salut. 

 
-  Crear un grup d’experts permanent per anar validant el procés, que inclogui les 

associacions del sector i que representi la pluralitat dels professionals. 
 
-  Endegar les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que reguli les 

TTNN, en l’àmbit de les seves competències. 
 
 Palau del Parlament, 4.11.2002 . 
 

Objectius de les accions:  

Pel professional: 
 
-  Acreditació dels equips actuals i centres permetent retornar la credibilitat al sector, 

legitimant de manera oficial una situació de fet. 
 
-  Homologar la formació, tant per la formació post llicenciatures o diplomatures com per 

terapeutes, establint un període transitori de regulació dels professionals actuals. 
 
-  Dissenyar un pla de formació universitari i de formació professional de cicle mitjà i 

superior. 
 
-  Garantir la formació continuada de reciclatge dels professionals. 
 
- Informació bàsica a tots els professionals sanitaris de les TTNN. 
 
Pel públic usuari: 
 
-  Garantir un nivell de professionalitat i rigor en l'assistència rebuda. 
 
-  Facilitar la informació necessària sobre la TTNN i les seves possibilitats. 
 
- Potenciar l'accés a l'ús de la TTNN, que incrementin les teràpies naturals i donin 

prioritat a l’educació sanitària i la promoció de la salut. 
 
Per a l’administració de la Generalitat 
 
- Oferir garanties de qualitat en l’ús de les TTNN. 
 
Per a l’administració de l’Estat 
 
- Instar-la a regular les TTNN en l’àmbit de les seves competències. 
 
Per a l’Administració Europea 
 
-  Instar a l’harmonització de la pràctica de les TTNN en el marc de la Unió Europea. 
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Bases per a la normalització professional i acadèmi ca de les TTNN .  
 
Mesures concretes de les accions:  
 
-  Elaborar un pla d’estudis basat en la Guia de Fo rmació de la Competència de 

l’IES (Institut d’Estudis de la Salut):  Establir plans d’estudis per a cada disciplina de 
les TTNN. Especialització post universitària, postgraus, segons cicles universitaris, 
llicenciatures de grau mig, i formació professional de grau mig o superior per a 
terapeutes. Amb una visió interdisciplinària biopsicosocial. Potenciar la creació 
d’UNITATS DOCENTS de TTNN a les Universitats catalanes. 

 
-  Homologar la formació, necessària per l’exercici professional de diferents disciplines, 

establint un període transitori de regulació pels professionals ja existents; donant la 
possibilitat d’accedir a un curs pont. 

 
-  Registre Oficial a l’abast de tothom: 
 
·  Acreditació dels centres, previ acord amb les societats científiques i amb la 

experiència d’altres països europeus.  
 
·  Creació d’un Registre Oficial  de professionals de les TTNN i dels centres. 

- Recerca i Investigació:  Destinar una partida pressupostària per investigar en el camp 
de les TTNN i fer estudis d’anàlisi cost-benefici en diferents disciplines, naturals i 
convencionals. Impulsar una Prova Pilot  d’inclusió de les TTNN en la xarxa sanitària 
de responsabilitat pública. 

 
- Crear un grup d’experts permanent  per anar validant el projecte, que inclogui les 

associacions del sector i que representi la pluralitat dels professionals. 
 
- Instar  a l’Estat a regular les TTNN, en l’àmbit de les seves competències. 
 
- Instar a la Unió Europea a harmonitzar la regulació de les TTNN en el marc de la UE. 
 
Elements a tenir en compte per una regulació de les  TTNN: 

Objectiu principal :  
 
Establir requisits per a la pràctica professional i per als centres en què es practiquin les 
TTNN que garanteixin a les persones que les utilitzin unes condicions bàsiques de 
seguretat i una informació veraç, comprensible i adequada sobre la naturalesa de la 
tècnica que els serà aplicada, la seva seguretat, la seva eficàcia, les possibles alternatives 
i la formació del professional que la utilitza. 
 
•  Diferenciar les tècniques amb repercussió directa sobre la salut de les persones 

(acupuntura, homeopatia, osteopatia, etc.), D'aquelles altres dirigides a millorar el seu 
benestar (Ioga, Tai-txi, Pilates, etc.), Les quals no es regularien en el mateix llindar. 

 
•  Abordar simultàniament els tres aspectes fonamentals de les TTNN: les pròpies 

tècniques, els professionals que les apliquen i els centres en els quals es realitzen 
aquestes activitats. 
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•  Plantejar una regulació seqüencial, en què inicialment s'establirien de forma genèrica 

requisits generals comuns per a totes les TTNN amb repercussió en la salut. Per tant, 
no serien d'aplicació per a les tècniques que van dirigides a millorar el benestar dels 
usuaris. Simultàniament s'elaboraria un llistat de les tècniques considerades invasives i 
que, en principi, podrien tenir un major risc per als usuaris, fent per aquestes tècniques 
una regulació més específica i detallada. Posteriorment, podrien incloure noves 
teràpies a aquest llistat inicial, afegint els corresponents requeriments exigibles. 

 
Aquesta regulació seqüencial englobaria dues línies  paral·leles:  
 
Regulació genèrica 
 
Que afectaria totes les teràpies amb repercussió sobre la salut: Aspectes generals que 
hauria de contemplar:  
 
•  Exigència d'un diagnòstic previ. 
 
•  Obligatorietat d'informar l'usuari sobre el tipus de tècnica que es va a utilitzar, els seus 

possibles efectes secundaris, etc., Així com de la formació del professional que li 
atendrà.  

 
•  Obligatorietat de comunicar a les autoritats sanitàries competents els efectes adversos 

greus –si fos el cas, encara que improbable- derivats de l'aplicació de les TTNN.  
 
•  Regulació de la publicitat de les TTNN dirigida als usuaris, de manera que no indueixi a 

error, ni faci referència a propietats que la tècnica no té demostrades, ni porti a confusió 
sobre el tipus de professional que atén a l'usuari, ni sobre el tipus de centre en què se 
l'atén, etc.  

 
•  Productes: Si s'utilitzen medicaments o productes sanitaris o altres productes sotmesos 

a regulació específica, tots ells hauran de complir els requisits que estableix la Llei del 
Medicament i / o la resta de normativa d'aplicació. 

 
Regulació específica :  
 
Simultàniament a la regulació genèrica s'elaboraria un llistat de tècniques que tindrien la 
consideració d’invasives que serien aquelles en les que s'introdueixen en l'organisme 
medicaments, productes sanitaris o altres substàncies (com acupuntura, homeopatia, 
essències florals, etc .) o les que es realitzen pràctiques que poden ocasionar perjudicis 
importants a l'usuari si no es realitzen adequadament. A més dels aspectes generals 
esmentats, la regulació específica hauria de contemplar: 
 
En el cas de les tècniques invasives:   
 
S’exigirien els següents requisits a les tècniques que figuren en el llistat:  
 
•  Requisits específics per a cadascuna de les tècniques en funció de les seves 

característiques.  
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•  Centres: Els centres on es realitzin aquestes tècniques invasives tindrien la mateixa 
consideració que els sanitaris, el que requeriria l'ampliació de l'abast de l'actual 
U.101del Reial decret 1277/2003. Se'ls exigirien uns requisits mínims generals i uns 
d'específics per a cada tècnica que s'hagi d'aplicar, que garanteixin la seguretat dels 
usuaris que assisteixen a ells, etc. Aquests centres s'inclourien en el registre general de 
centres, serveis i establiments sanitaris.  

 
•  Professionals: Al capdavant d'aquests centres hi hauria professionals sanitaris: metges, 

fisioterapeutes, personal d'infermeria, etc., o parasanitaris amb una formació específica 
en la tècnica a aplicar. Algunes tècniques podrien portar implícit un determinat tipus de 
professional. Atès que actualment hi ha moltes persones que realitzen aquestes 
tècniques invasives que no són professionals sanitaris o tenen titulacions no 
reconegudes a Espanya, es reconeixeria el dret a seguir treballant als que 
demostressin que porten un mínim de 3 anys aplicant una teràpia i tenen una formació 
adequada per fer-ho.  

 
•  Obligatorietat del consentiment informat escrit, ajustat a la Llei 41/2002, de 14 

novembre, reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d'informació i documentació clínica.  

 
En el cas de la resta de tècniques :  
 
Les tècniques que no figurin en el llistat de invasives, inicialment es considerarien com no 
invasives i la seva regulació contemplaria els següents aspectes:  
 
•  Centres: Haurien la consideració de centres no sanitaris en els quals es realitzen 

activitats amb repercussió sobre la salut. Se'ls exigirien només uns requisits bàsics de 
seguretat i unes mínimes condicions higièniques, de preservació de la intimitat dels 
usuaris que assisteixen a ells, etc., Que serien controlats per les corresponents 
administracions competents. 

  
•  Professionals: Al capdavant d'aquests centres podria haver professionals sanitaris i no 

sanitaris. Podrien establir uns requisits mínims de formació per a tots els professionals 
que realitzin aquestes tècniques. Aquesta alternativa donaria cabuda a tots els 
professionals que actualment realitzen les tècniques, amb l'únic requisit de disposar 
d'una formació bàsica.  

 
•  Rang de la normativa: Si s'optés per una regulació global del sector, podria requerir una 

norma amb rang de llei, que permetés un debat social en profunditat sobre aquesta 
matèria. Com a alternativa i emparant-se en la legislació actual, es podria fer una 
regulació mitjançant un reial decret que desenvolupés o modifiqués alguns aspectes 
previstos en la normativa vigent.  
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