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CÓDIGO DEONTOLÓXICO 
 
Establecer un conxunto de principios e regras éticas que inspiren, guíen e regulen 
a conduta profesional do colectivo da Fisioterapia na nosa comunidade 
autónoma, é o obxectivo do Código Deontolóxico que o Colexio Oficial de 
Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) elaborou o ano 2001 e que agora 
presentamos adaptado a unha linguaxe igualitaria, inclusiva e non sexista, como 
mostra do compromiso da nosa Institución na defensa dunha sociedade xusta e 
igualitaria, na que as e os fisioterapeutas podamos participar equilibradamente en 
todos os ámbitos e tomar conxuntamente as decisións que nos afecten como 
colectivo e como profesionais da Saúde. 
 
De obrigado cumprimento todo o colectivo da Fisioterapia galega no exercicio da 
profesión, calquera que sexa a modalidade en que a practiquen, o Código 
Deontolóxico do CoFiGa establece como prioridades para o seu exercicio 
aspectos tan fundamentais como o benestar, a calidade de vida e o coidado da 
saúde das persoas e da comunidade nos distintos ámbitos da vida individual e 
social.  
 
Tamén establece que as e os fisioterapeutas -que debemos coidar coa mesma 
conciencia e solicitude a cada paciente, sen distinción por razón de nacemento, 
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social- debemos rexernos polos principios comúns a toda Deontoloxía 
Profesional, como son o respecto á persoa, a protección dos dereitos humanos, 
sentido de responsabilidade, honestidade, sinceridade, prudencia na aplicación 
de instrumentos e técnicas, competencia profesional, solidez da fundamentación 
obxectiva e científica das súas intervencións profesionais.  
 
É un Código Deontolóxico que define os parámetros de calidade que deben rexer 
toda Atención Fisioterápica e que establece os principios que han de gobernar o 
desenvolvemento profesional das e dos fisioterapeutas nos seus diferentes ámbitos 
de actuación (nivel asistencial, docencia, investigación e xestión), desenvolvendo 
ademais aspectos de singular interese para a práctica profesional, como son o 
segredo profesional, as directrices para seguir na elaboración de publicidade, 
honorarios e relacións coas compañeiras e os compañeiros de profesión e doutros 
ámbitos da Saúde. 



 
 
 

  
 
 

CoFiGa asume como un dos seus obxectivos primordiais a promoción e 
desenvolvemento da Deontoloxía Profesional e por iso dedica especial atención 
preferente a difundir os preceptos deste Código, obrigándose a velar polo seu 
cumprimento.  
 
Os deberes que impón este Código Deontolóxico, en tanto que sancionados por 
unha entidade de Dereito Público como é o CoFiGa, obrigan a todos e todas os e 
as Fisioterapeutas no exercicio da súa profesión, calquera que sexa a modalidade 
en que a practiquen. O seu incumprimento supón incorrer en falta disciplinaria 
tipificada nos Estatutos Xerais do CoFiGa. 
 
O Código Deontolóxico do CoFiGa (aprobado en Asemblea Xeral do 15-12-01), 
foi elaborado por unha Comisión integrada polas nosas compañeiras e 
compañeiros Alicia González Represas, Eva Mª Lantarón Caeiro, José Manuel 
Pazos Rosales, Gustavo Rodríguez Fuentes, Reyes Pérez Fernández, Borja Novoa 
Castro, Lois González Dopazo e Rosa Iglesias Santos, todos/as profesoras/es da 
Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo), a que 
agradecemos e enxalzamos o meticuloso traballo no seu día realizado e que 
agora presentamos adaptado a unha linguaxe igualitaria, inclusiva e non sexista. 
 
Con esta nova revisión dun instrumento ético tan fundamental como o Código 
Deontolóxico da Fisioterapia Galega,  CoFiGa desexa sentar bases para incluír 
unha perspectiva de xénero nos valores e condutas que guían ás e aos 
fisioterapeutas no seu quefacer diario, contribuíndo con iso a eliminar no 
colectivo todo tipo de discriminación, situando aos seus profesionais en 
igualdade, coas mesmas oportunidades de desenvolvemento e recoñecemento 
profesional, e xerando a adopción de principios de igualdade e equidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xunta de Goberno 
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I. DEFINICIÓN E ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artigo 1 
A Deontoloxía en Fisioterapia é o conxunto de principios e regras éticas que han 
de inspirar e guiar a conduta profesional do colectivo da Fisioterapia. 
 
Artigo 2 

1. Os deberes que impón este Código Deontolóxico, en tanto que 
sancionados por unha Entidade de Dereito Público, obrigan a todas e 
todos os e as integrantes do colectivo de fisioterapeutas no exercicio da 
súa profesión, calquera que sexa a modalidade en que a practiquen. 
 

2. O incumprimento dalgunha das normas deste Código Deontolóxico 
supón incorrer en falta disciplinaria tipificada nos Estatutos Xerais do 
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (en diante CoFiGa). 

 
Artigo 3 
O CoFiGa asume como un dos seus obxectivos primordiais a promoción e 
desenvolvemento da Deontoloxía profesional.  
 

E dedicará atención preferente a difundir os preceptos deste Código Deontolóxico 
e obrígase a velar polo seu cumprimento. 
 
Artigo 4 
O CoFiGa, ou no seu caso a Comisión de Deontoloxía de Fisioterapia, revisará 
cada catro anos, salvo novos e urxentes formulacións éticas, este Código, 
adaptándoo e actualizándoo para facelo máis eficaz na promoción e 
desenvolvemento dos principios éticos que han de informar a conduta 
profesional. 

 
II. PRINCIPIOS XERAIS 
 

Artigo 5  
A profesión de Fisioterapia establece como prioridades: curar, previr, recuperar e 
adaptar a persoas afectadas de disfuncións somáticas e orgánicas ou ás que se 
desexa manter nun nivel adecuado de saúde. 
 
Artigo 6 
A totalidade dos/as profesionais Fisioterapeutas: 



Código Deontolóxico 
 

Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 2  

1. Deben atender coa mesma conciencia e solicitude a todos os e todas as 
pacientes sen distinción por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 
opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
 

2. Réxese por principios comúns a toda Deontoloxía Profesional: respecto 
á persoa, protección dos dereitos humanos, sentido de 
responsabilidade, honestidade, sinceridade, prudencia na aplicación de 
instrumentos e técnicas, competencia profesional, solidez da 
fundamentación obxectiva e científica das súas intervencións 
profesionais.  
 

3. Nunca prexudicará intencionadamente á ou ao paciente nin lle 
atenderá de maneira neglixente, e evitará calquera demora inxustificada 
na súa asistencia. 

 
Artigo 7 
O/a profesional Fisioterapeuta asume a responsabilidade de todas as decisións 
que a nivel individual debe tomar no exercicio da súa profesión. 
 
Artigo 8 
Cada Fisioterapeuta debe exercer a súa profesión con responsabilidade e eficacia, 
calquera que sexa o ámbito de acción. 
 
Artigo 9 
A/o profesional Fisioterapeuta: 

1. Non prestará o seu nome nin a súa firma a persoas que, ilexítimamente, 
sen a titulación e preparación necesarias, realizan actos de exercicio da 
Fisioterapia, denunciando os casos de intrusismo profesional que 
cheguen ao seu coñecemento. Tampouco encubrirá coa súa titulación 
actividades vas ou enganosas. 
 

2. Non aproveitará, para lucro ou beneficio propio ou de terceiros/as, a 
situación de poder ou superioridade que o exercicio da profesión poida 
conferirlle sobre as e os pacientes.  

 

3. Do mesmo xeito, non se prestará a situacións confusas nas que o seu 
papel e función sexan equívocos ou ambiguos. 

 

4. Non debe aceptar o cumprimento dunha responsabilidade que non 
sexa da súa competencia, en demérito do cumprimento das súas 
propias funcións. 
 

5. Nunca deberá delegar en calquera outro ou outra membro do equipo 
de saúde funcións que lle son propias. 
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Artigo 10 
Cando se atope ante intereses persoais ou institucionais contrapostos, a/o 
Fisioterapeuta procurará realizar a súa actividade en termos de máxima 
imparcialidade.  
 

A prestación de servizos nunha institución non exime da consideración, respecto 
e atención ás persoas que poden entrar en conflito coa institución mesma e das 
cales o/a Fisioterapeuta, naquelas ocasións en que lexitimamente proceda, 
haberá de facerse valedor/a ante as autoridades institucionais. 
 
Artigo 11 
Como Fisioterapeuta, estarase na obriga de denunciar cantas actitudes negativas 
observe cara ao ou á paciente, en calquera das persoas membro do Equipo de 
Saúde.  
 

Non pode facerse cómplice de persoas que descoidan deliberada e 
culpablemente os seus deberes profesionais. 

 
III. CALIDADE DA ATENCIÓN DE FISIOTERAPIA  
 

Artigo 12 
1. Cada paciente ten dereito a unha Atención Fisioterápica de calidade 

científica e humana. 
 

O/a Fisioterapeuta ten a responsabilidade de prestala, calquera que 
sexa a modalidade da súa práctica profesional, comprometéndose a 
empregar os recursos da Ciencia Fisioterápica de maneira adecuada a 
cada paciente, segundo a Arte Fisioterápica do momento e as 
posibilidades ao seu alcance. 
 

2. Excepto en situación de urxencia, o/a fisioterapeuta debe absterse de 
actuacións que excedan a súa capacidade.  
 

En tal caso, propoñerá que se recorra a outra/o profesional competente 
na materia. 

 
Artigo 13 

1. O Centro ou a Unidade de Fisioterapia deberá ser acorde co respecto 
debido a cada paciente e contará cos medios adecuados para os fins 
que ha de cumprir. 
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2. O/a Fisioterapeuta debe dispoñer de liberdade profesional e das 
condicións técnicas que lle permitan actuar con independencia e 
garantía de calidade. No caso de que non se cumpran esas condicións, 
deberá informar diso ao organismo xestor da asistencia e a cada 
paciente. 

 

3. Individualmente ou por mediación das organizacións profesionais, a/o 
Fisioterapeuta debe chamar a atención da comunidade sobre as 
deficiencias que impidan o correcto exercicio profesional. 

 
Artigo 14 
O exercicio da Fisioterapia é un servizo baseado no coñecemento científico, 
cuxo mantemento e actualización é un deber deontolóxico individual de todo/a 
fisioterapeuta, e un compromiso ético de todas as organizacións e autoridades 
que interveñen na regulación da profesión. 
 
Artigo 15 

1. As e os Fisioterapeutas teñen a obriga de rexistrar obxectivamente as 
súas observacións sobre os métodos aplicados para facer posible a 
avaliación da eficacia dos mesmos. 
 

2. Non son éticas as prácticas inspiradas en pseudociencias sen 
metodoloxía nin evidencia científica que prometen a persoas enfermas 
ou a familiares curacións imposibles, con procedementos ilusorios e/ou 
a aplicación de tratamentos simulados. 

 
IV. A FISIOTERAPIA NO NIVEL ASISTENCIAL 
 

Artigo 16 
A eficacia da Asistencia Fisioterápica esixe unha plena relación de confianza 
entre fisioterapeuta e paciente.  Iso presupón o respecto do dereito de cada 
paciente para elixir ou cambiar de fisioterapeuta ou de centro sanitario.   
 

Individualmente, o/a Fisioterapeuta ha de facilitar o exercicio deste dereito e, 
institucionalmente, procurará harmonizalo coas previsións e necesidades 
derivadas da ordenación sanitaria.  
 
Artigo 17 
O/a Fisioterapeuta actuará sempre con corrección e respectará con delicadeza a 
intimidade do/da  paciente. 
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Artigo 18 
1. Cando a/o Fisioterapeuta acepta atender a unha persoa paciente, 

comprométese a asegurarlle a continuidade dos seus servizos, que 
poderá suspender se chegase ao convencemento de non existir a 
necesaria confianza.  
 

2. Advertirá entón diso coa debida antelación á persoa paciente ou aos 
seus familiares, facilitando que outro/a fisioterapeuta, ao que transmitirá 
toda a información necesaria, fágase cargo do caso. 

 

3. O/a Fisioterapeuta ha de respectar o dereito de cada paciente para 
rexeitar total ou parcialmente unha proba de valoración ou o 
tratamento. Deberá informarlle de maneira comprensible das 
consecuencias que poidan derivarse da súa negativa. 

 

4. Se un/unha paciente esixise do/a fisioterapeuta un procedemento que 
este/esta, por razóns científicas ou éticas, xulgue inadecuado ou 
inaceptable, cada fisioterapeuta, tras informarlle debidamente, queda 
dispensado/a de actuar. 

 
Artigo 19 

1. As persoas pacientes teñen dereito a recibir información sobre a súa 
patoloxía e o/a fisioterapeuta debe esforzarse en darlla con delicadeza e 
de maneira que poida comprendela, dentro do límite das súas 
atribucións.   
 

En caso de menores de idade ou legalmente incapacitados, farase saber 
aos seus familiares ou titores/as. 
 

2. Un elemento esencial da información debida a cada paciente é darlle a 
coñecer a identidade do ou da Fisioterapeuta que en cada momento lle 
está atendendo. 
 

3. A opinión de menores será tomada en consideración como un factor 
que será tanto máis determinante en función da súa idade e o seu grao 
de madurez. 

 

4. De conformidade co indicado no artigo anterior, a/o Fisioterapeuta 
deberá informar verazmente a cada paciente, dentro do límite das súas 
atribucións.  

 

Cando o contido desa información excede do nivel da súa 
competencia, remitirase á/ao profesional membro do Equipo de Saúde 
máis adecuado. 
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Artigo 20 
1. É dereito da persoa paciente obter un certificado ou informe de 

Fisioterapia, realizado polo/a Fisioterapeuta que lle atendeu, relativo ao 
seu estado de saúde ou patoloxía ou sobre a asistencia prestada. O seu 
contido será auténtico e veraz e será entregado unicamente a cada 
paciente ou á persoa por el/ela autorizada. 
 

2. O/a Fisioterapeuta certificará só a pedimento da persoa paciente, do 
seu ou da súa representante legalmente autorizado ou por imperativo 
legal. Especificará que datos e observacións fixo por si mesmo/a e cales 
coñeceu por referencia. Se do contido do ditame puidese derivarse 
algún prexuízo para a persoa paciente, o/a Fisioterapeuta deberá 
advertirllo. 

 
Artigo 21 

1. Os Actos Fisioterápicos quedarán rexistrados na correspondente historia 
de Fisioterapia. Cada Fisioterapeuta ten o deber e o dereito de 
redactala. 
 

2. A/o Fisioterapeuta e, no seu caso, a institución para a que traballa, están 
obrigados/as a conservar as historias de Fisioterapia e os elementos 
materiais de valoración. En caso de non continuar coa súa 
conservación polo transcurso do tempo, poderá destruír o material 
citado que non se considere relevante, sen prexuízo do que dispoña a 
lexislación especial. En caso de dúbida, deberá consultar á Comisión de 
Deontoloxía do CoFiGa. 
 

3. Cando un/a fisioterapeuta cesa no seu traballo privado, as súas historias 
de Fisioterapia poderán ser transferidas ao compañeiro/a que lle 
suceda, salvo que os/as pacientes manifesten a súa vontade en contra. 
Cando non teña lugar tal sucesión, a historia deberá ser destruída, de 
acordo co disposto no apartado anterior. 

 

4. As historias de Fisioterapia redáctanse e conservan para a asistencia de 
cada paciente, así como para outra finalidade que cumpra as regras do 
segredo paciente-fisioterapeuta, e conte coa autorización do/a 
fisioterapeuta e de cada paciente. 
 

5. A análise científica e estatística dos datos contidos nas historias e a 
presentación con fins docentes dalgúns casos concretos poden 
proporcionar informacións moi valiosas, polo que a súa publicación e 
uso son conformes á Deontoloxía sempre que se respecte rigorosamente 
a confidencialidade e o dereito á intimidade dos e das pacientes. 
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6. A solicitude e en beneficio da persoa paciente, o/a Fisioterapeuta ten a 
obriga de proporcionar a outro/a profesional da Saúde os datos 
necesarios para completar a valoración ou diagnóstico, así como a 
facilitarlle o exame das probas realizadas. 

 
Artigo 22 
O/a Fisioterapeuta non se inmiscirá nas diversas intervencións iniciadas por 
outros/as fisioterapeutas. 
 
Artigo 23 
A/o fisioterapeuta debe ter especial coidado en non crear falsas expectativas que 
despois sexa incapaz de satisfacer profesionalmente. 

 
V. A FISIOTERAPIA NA DOCENCIA 
 

Artigo 24 
O/a fisioterapeuta docente:  
 

1. Debe potenciar a posta ao día no dominio das técnicas educativas, na 
actualización científica e, en xeral, no coñecemento das técnicas 
profesionais. 
 

2. Debe establecer co alumnado unha relación de confianza comprensiva 
e esixente que fomente a formación do carácter profesional nos e nas 
estudantes.  

 

3. Non adoutrinará ideolóxicamente e respectará en todo momento a 
dignidade do/a educando/a.  

 

4. Gardará o segredo profesional, non facendo uso indebido dos datos que 
se dispoñan sobre cada alumno/a e a súa familia. 

 

5. Poñerá ao dispor do alumnado todos os seus coñecementos con ilusión 
e fomentará o máximo interese cara ao coñecemento e conservación de 
todo aquilo que constitúe o Patrimonio da Humanidade. 

 
Artigo 25 
A/o fisioterapeuta docente debe:  
 

1. Dedicarse ao traballo docente con plena conciencia do servizo que se 
presta á sociedade. 
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2. Promover o seu desenvolvemento profesional con actividades de 
formación permanente e de innovación e investigación educativa, 
tendo en conta que esta cuestión constitúe un deber e un dereito do/a 
educador/a. Non só na súa actividade individual, senón tamén na súa 
proxección cara o resto formando claustro ou equipo. 

 

3. Contribuír á dignificación social da profesión de Fisioterapia e asumir, 
de forma correcta, as responsabilidades e competencias propias da 
profesión docente. 

 

4. Manter un dominio permanente dos principios básicos da súa materia 
ou área, esforzándose por incorporar á súa didáctica os avances 
científicos, pedagóxicos e didácticos oportunos. 

 

5. Manter unha actitude crítica e reflexiva permanente cara á propia 
actuación profesional, para garantir un constante perfeccionamento en 
todas as súas actividades profesionais. 

 
Artigo 26 
O/a fisioterapeuta docente debe:  
 

1. Respectar e asumir o proxecto educativo do centro, como un deber 
inherente ao desempeño da función docente. 
 

2. Participar na elaboración e realización de melloras na calidade do 
ensino, na investigación e no desenvolvemento e divulgación de 
métodos e técnicas para o exercicio máis adecuado da actividade 
educativa, con obxecto de conseguir os máis elevados niveis de 
eficiencia. 

 

3. Respectar a autoridade dos órganos de goberno do centro e colaborar 
ao bo funcionamento do equipo, da acción titorial e da acción 
orientadora. 

 

4. Participar nos órganos de goberno do centro cando así sexa requirido. 
 

5. Cooperar coas institucións e asociacións, dentro do amplo marco social 
da formación en Fisioterapia. 

 
Artigo 27 
Para a presenza manifesta ou reservada de terceiras persoas innecesarias para o 
acto profesional, tales como alumnado en prácticas ou profesionais en formación, 
requírese o previo consentimento de cada paciente. 
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VI. A FISIOTERAPIA NA INVESTIGACIÓN 
 

Artigo 28 
1. A/o Fisioterapeuta non poñerá en marcha ningunha investigación sen 

previamente elaborar un protocolo experimental ben explícito. 
 

2. O/a fisioterapeuta investigador/a requirirá o coñecemento lúcido e o 
consentimento libre e explícito de cada persoa que participe no estudo.  
Se iso non fose posible, o das persoas vinculadas responsables. Hase de 
asegurar que teñen claro coñecemento do estudo e os seus riscos, que 
sempre debe ter como obxectivo o beneficio da persoa. 
 

3. O outorgamento do consentimento deberá ser preferentemente por 
escrito, asinado por cada participante na experimentación ou por 
testemuñas que manifesten que a persoa recibiu información explícita, 
adecuada e suficiente. 
 

4. O/a Fisioterapeuta nunca poderá practicar ningún tipo de 
experimentación sobre persoas se non conta cos medios humanos e 
técnicos para efectuala nas máximas condicións de seguridade, que lle 
permitan neutralizar inmediatamente os posibles efectos prexudiciais 
que poidan xurdir. Ademais, a preservación da intimidade é ineludible. 

 

5. A/o Fisioterapeuta interromperá a investigación se no seu curso pídeo 
algunha das persoas participantes ou se detecta un posible perigo. 

 
Artigo 29 

1. O/a Fisioterapeuta ten o deber de difundir polos medios habituais de 
comunicación científica os resultados relevantes das súas investigacións 
tanto se son positivos como negativos.  
 

A/o Fisioterapeuta e o CoFiGa esforzaranse para que o interese 
científico obxectivo predomine sobre os intereses particulares e 
económicos de quen promova a investigación. 
 

2. O/a fisioterapeuta non poderá empregar nas publicacións científicas 
escritas, orais ou visuais, ningún nome ou detalle que permita a 
identificación do suxeito da experimentación, salvo que, en caso de 
non poder obviarse, o/a interesado/a do seu explícito consentimento 
despois dunha coidadosa información. 
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3. A/o fisioterapeuta deberá ter especial coidado na difusión dos 
resultados das investigacións que poidan conducir a equívoco. Convén 
evitar sempre a creación de falsas expectativas nos/as pacientes. 
 

4. En materia de publicacións científicas, son contrarias aos deberes 
deontolóxicos as seguintes actuacións: 

 

- Dar a coñecer, de modo prematuro ou sensacionalista, 
procedementos de eficacia aínda non determinada. 
 

- Falsificar ou inventar datos. 
 

- Plaxiar o publicado por outros/as autores/as. 
 

- Deixarse incluír como autor/a a quen non contribuíu 
substancialmente ao deseño e realización do traballo. 

 

- Non mencionar todas as fontes de financiamento do traballo que 
motiva a publicación. 

 

- Realizar publicacións repetitivas. 

 
VII. FISIOTERAPIA E XESTIÓN 
 

Artigo 30 
1. A coordinación entre diferentes servizos ou áreas de Fisioterapia e 

outras disciplinas, terá como obxectivo a mellora da calidade da 
atención á persoa paciente. 
 

2. A coordinación nos diferentes servizos realizarase en base ás 
circunstancias, non habendo favoritismos dunha área con respecto a 
outra, de forma que as condicións que regulen dita actuación sexan o 
máis uniformes posibles. 

 
Artigo 31 

1. A coordinación de actividades con outras institucións realizarase 
mediante os convenios estipulados a nivel legal. 
 

2. A colaboración ou coordinación de actividades con outras institucións 
terá como obxectivo primordial a mellora da calidade de Atención 
Fisioterápica en calquera dos seus ámbitos de actuación. 

 
Artigo 32 

1. Os bens materiais que se adquiran han de cumprir as condicións 
adecuadas para desempeñar a súa función. 
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2. Non se adquirirá material con  taras co afán de aforrar. 
 

3. Non se adquirirá máis material do necesario, co fin de aproveitar todos 
os recursos e non deixar o material en desuso. 

 

4. É necesario realizar un inventario dos recursos materiais existentes, 
rexistrando á súa vez o estado dos mesmos co obxecto de arranxalos, 
substituílos ou adquirir novas existencias. 

 

5. A concesión de material realizarase en base ás necesidades e 
prioridades de cada área, procurando que exista un equilibrio coa 
realidade da Atención Fisioterápica ao paciente. 

 
Artigo 33 

1. A contratación de persoal farase en base á capacitación profesional 
para desempeñar o posto. 
 

2. Contratarase á persoa que máis se aproxime aos requisitos esixidos para 
desempeñar tal posto. 
 

3. A persoa contratada deberá estar en posesión do título necesario pola 
que se requiren os seus servizos e que lle faculta para o desempeño de 
tales funcións. 
 

4. O contrato realizado deberá ser acorde co establecido no réxime de 
contratación laboral, respectando na práctica do exercicio de 
Fisioterapia as condicións establecidas no devandito contrato: 
remuneración salarial; días de permiso por asuntos propios, vacacións; 
horario laboral; baixas profesionais por enfermidade, maternidade, 
paternidade...; etc. 

 
Artigo 34 
Na xestión do Centro ou a Unidade de Fisioterapia non se malversarán os seus 
fondos. 
 
Artigo 35 

1. É deber do/a Fisioterapeuta encargado/a da xestión a planificación e 
organización de programas de formación continuada, tanto de carácter 
asistencial como de xestión, co fin de potenciar a formación do persoal. 
 

2. A organización dos programas de formación continuada deberá ser 
acorde co fin educativo que se queira prestar, en base a criterios de 
calidade e utilidade (servizo) no desempeño das funcións da/o 
Fisioterapeuta. 

 



Código Deontolóxico 
 

Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 12  

3. Prestarase especial atención á planificación e organización de 
programas destinados á mellora da saúde da poboación, tendo en conta 
as necesidades reais da mesma. 

 

4. É función do/a Fisioterapeuta encargado/a da xestión a avaliación dos 
programas de formación e de educación para a saúde realizados, co 
obxectivo de analizar a súa eficacia, a súa calidade e a súa conexión 
coas necesidades existentes. 

 
VIII. SEGREDO PROFESIONAL 
Artigo 36 

1. O Segredo Fisioterápico é inherente ao exercicio da profesión e 
establecéndose como un dereito de cada paciente para salvagardar a 
súa intimidade ante terceiros/as. 
 

2. O segredo profesional obriga a todo o colectivo de Fisioterapeutas, 
calquera que sexa a modalidade do seu exercicio. 
 

3. A/o Fisioterapeuta gardará segredo de todo o que cada paciente 
confioulle e do que coñecese no exercicio da profesión. 

 

4. A morte dun ou dunha paciente non exime ao profesional 
Fisioterapeuta do deber de segredo. 

 
Artigo 37 

1. O/a Fisioterapeuta ten o deber de esixir aos/as colaboradores/as 
observancia escrupulosa do segredo profesional. Ha de facerlles saber 
que tamén teñen a obriga de gardalo. 
 

2. No exercicio da Fisioterapia en equipo, cada Fisioterapeuta é 
responsable da totalidade do segredo profesional. A dirección da 
institución ten o deber de facilitar os medios necesarios para que isto 
sexa posible. 

 
Artigo 38 
O segredo profesional do/a Fisioterapeuta entenderase sempre dentro dos límites 
da súa profesión e da necesidade e obrigación do mesmo de redactar os seus 
informes, pautas e directrices, así como o historial clínico dos/as pacientes e das 
súas relacións profesionais cos e coas compañeiros/as e outros/as profesionais da 
Saúde.  E, en calquera suposto, pode revelar o segredo profesional coas seguintes 
causas ou motivos: 
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a. Por imperativo legal. 
 

b. Se co seu silencio dese lugar a un prexuízo á propia persoa paciente, a 
outras persoas ou a un perigo colectivo. 

 

c. Cando se vexa inxustamente prexudicado/a por causa do mantemento 
do segredo dun/a paciente e esta persoa permita tal situación. 

 

d. Cando compareza como denunciado/a ante o CoFiga, ou sexa 
chamado/a a testemuñar en materia disciplinaria. 

 

e. Cando o/a paciente autoríceo. Con todo, esta autorización non debe 
prexudicar a discreción do/a Fisioterapeuta, que procurará sempre 
manter a confianza social cara á súa confidencialidade. 

 
Artigo 39 

1. Os sistemas de informatización non comprometerán o dereito da persoa 
paciente á súa intimidade. 
 

2. Os sistemas de informatización utilizados nas institucións sanitarias 
manterán unha estrita separación entre a documentación clínica e a 
documentación administrativa. 
 

3. Os bancos de datos en materia de Fisioterapia non poden ser 
conectados a unha rede informática non sanitaria. 
 

4. A/o Fisioterapeuta poderá cooperar en estudos de auditoría 
(epidemiolóxica, económica, de xestión...), coa condición expresa de 
que a información neles utilizada non permita identificar nin directa, 
nin indirectamente, a ningunha persoa paciente en particular. 

 
IX. RELACIÓN COS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRA E OUTROS/AS 

PROFESIONAIS 
 

Artigo 40 
1. Cada Fisioterapeuta que forme parte dun Equipo de Fisioterapia pode 

rexeitar a calquera das súas persoas membro por causa 
profesionalmente xusta, pero debe argumentar previamente os motivos 
do seu rexeitamento ao resto do equipo ou ao CoFiGa. 
 

2. O/a Fisioterapeuta ten o deber e o dereito de pedir consello a outro/a 
compañeiro/a Fisioterapeuta, que ten o deber de darllo. Ha de pedir 
consello ou consultar sempre que se crea incapaz de proporcionar ao/a 
paciente aquilo que este/a espera del/ela, e tamén cando as 
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circunstancias, o/a paciente ou os/as responsables do/a paciente 
pídano, ou ben cando non exercer este dereito puidese significar un 
risco importante para o/á Fisioterapeuta ou para o/a paciente. 
 

3. A relación entre Fisioterapeutas nunca debe comportar desprestixio 
público.  

 

As discrepancias profesionais deben ser sempre discutidas entre 
Fisioterapeutas e no seo do CoFiGa ou doutros organismos ou 
colectivos profesionais.  Só cando estas vías estean esgotadas, poderase 
recorrer a outras instancias. 
 

4. Salvo nos casos de urxencia, ningún/ningunha Fisioterapeuta interferirá 
na asistencia que preste outra/o compañeira/o.  Non se considerará 
interferencia a libre consulta a outro/a profesional Fisioterapeuta, quen, 
con todo, debe facer constar ao/a paciente o prexuízo dunha asistencia 
múltiple non coordinada. 
 

5. A/o Fisioterapeuta debe ter en conta que, por encima de toda 
consideración xerárquica, calquera outra/o Fisioterapeuta é unha/un 
compañeira/o que merece o mesmo respecto e consideración. 

 

6. O/a Fisioterapeuta ten o deber de comunicar os seus coñecementos ao 
compañeiro ou compañeira que o solicite e facilitarlle o acceso aos 
centros de estudo, servizos ou instalacións sanitarias, sen outros límites 
que a razoable boa marcha da actividade e a salvagarda prioritaria da 
intimidade do/da paciente. 

 

7. O/a Fisioterapeuta que se saiba enfermo/a, que sexa coñecedor/a de 
que pode transmitir algunha enfermidade ou que se vexa en dificultades 
para exercer con plena eficacia a súa profesión, ten o deber de 
consultar a outros/as profesionais para que valoren a súa capacidade 
profesional e seguir as indicacións que lle sexan dadas. 

 

8. A/o Fisioterapeuta que saiba que outra/o compañeira/o Fisioterapeuta, 
polas súas condicións de saúde, hábitos ou posibilidade de contaxio, 
pode prexudicar as persoas pacientes, ten o deber, coa obrigada 
discreción, de comunicarlle e recomendarlle consultar a quen poida 
aconsellar a mellor actuación. En caso de conflito, ten a obrigación de 
poñelo en coñecemento do CoFiGa.  
 

O ben dos e das pacientes debe ser sempre prioritario. 
 

9. Considerar que ten a condición de segredo profesional toda aquela 
información sobre os compañeiros/as de traballo que se adquiriu no 
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exercicio de cargos de responsabilidade directa, administrativa ou 
profesional. 
 

10. É deber do/a Fisioterapeuta crear un clima de confianza que potencie 
un bo traballo en equipo e contribuír ao bo funcionamento dos órganos 
de participación, de coordinación e de dirección, con obxecto de 
garantir unha elevada calidade de asistencia a persoa paciente e/ou 
ensino docente. 

 
Artigo 41 

1. As relacións dos/as Fisioterapeutas con otros/as compañeiros/as e 
restantes profesionais con quen cooperan, deberán basearse no 
respecto mutuo das persoas e das funcións específicas de cada un/unha. 
 

2. Para beneficio da persoa paciente, a/o Fisioterapeuta colaborará 
dilixentemente co resto dos e das integrantes do Equipo de Saúde. 
Respectará sempre as respectivas áreas de competencia, pero non 
permitirá que se lle arrebate a súa propia autonomía profesional. 

 
X. PUBLICIDADE 
 

Artigo 42 
1. A publicidade ha de ser obxectiva, prudente e veraz, de modo que non 

levante falsas esperanzas ou propague conceptos infundados. 
 

2. O/a Fisioterapeuta poderá comunicar á prensa e a outros medios de 
difusión non dirixidos a fisioterapeutas, información sobre as súas 
actividades profesionais, sempre que dita información sexa verídica, 
discreta, prudente e expresada de maneira que poida entenderse.  

 
Artigo 43  

1. A publicidade dos servizos que ofrece a/o Fisioterapeuta farase de 
modo conciso, especificando o título que lle acredita para o exercicio 
profesional e a súa condición de colexiada/o, e, no seu caso, as áreas 
de traballo ou técnicas utilizadas.  
 

2. Se na publicidade quérese incluír o logotipo do CoFiGa, será necesario 
solicitar previamente permiso para a súa utilización. 
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Artigo 44  
1. Sen prexuízo da responsabilidade penal que poida supoñer, constitúe 

unha grave violación da deontoloxía profesional atribuírse en calquera 
medio (anuncios, placas, tarxetas de visita, programas, etc.) unha 
titulación que non se posúe. 
 

Tamén utilizar denominacións e títulos ambiguos, que, aínda sen faltar 
de modo literal á verdade, podan facilmente inducir a erro ou a 
confusión, e igualmente favorecer a credulidade do público á mantenta 
de técnicas ou procedementos de dubidosa eficacia.  

 

2. Como fisioterapeuta, pode tomar parte en campañas de asesoramento e 
información á poboación con fins culturais, educativos, sanitarios, 
laborais ou outros de recoñecido sentido social, pero nunca ofrecerá o 
seu nome, o seu prestixio ou a súa imaxe para calquera xénero de 
propaganda enganosa.  

 

3. O/a fisioterapeuta que utilice pseudónimo na súa actividade profesional 
deberá declaralo ao CoFiGa para o seu correspondente rexistro. 

 
XI. HONORARIOS 
 

Artigo 45  
1. O Acto Fisioterápico non poderá ter como fin exclusivo o lucro. 

 

2. O exercicio da Fisioterapia é o medio de vida da/o fisioterapeuta, que 
ten dereito a ser remunerada/o de acordo coa importancia e as 
circunstancias do servizo que prestou, a propia competencia e a súa 
cualificación profesional. 

 

3. Os honorarios de Fisioterapia serán dignos, sendo acordes á atención 
prestada.  
 

Prohíbense as prácticas dicotómicas, a percepción de honorarios por 
actos non realizados e a derivación de pacientes con fins lucrativos 
entre institucións e centros. 
 

4. O/a Fisioterapeuta absterase de aceptar condicións de retribución 
económica que signifiquen desvalorización da profesión ou 
competencia desleal.  
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Artigo 46  
A/o Fisioterapeuta pode, excepcionalmente, prestar servizos gratuítos de 
avaliación e de intervención a pacientes. 
 
Artigo 47  
No exercicio libre da profesión, o/a Fisioterapeuta informará previamente a 
persoa paciente sobre a contía dos honorarios polos seus actos profesionais.  
 
Artigo 48  
O CoFiGa poderá elaborar orientacións sobre honorarios mínimos por acto 
profesional.  
 
Artigo 49  
A percepción de retribución e honorarios non está supeditada ao éxito do 
tratamento ou a un determinado resultado da actuación do/a Fisioterapeuta.  
 
Artigo 50  

1. O/a fisioterapeuta en ningún caso, percibirá remuneración algunha 
relacionada coa derivación de clientes a otros/as profesionais. 
 

2. A/o fisioterapeuta non percibirá comisión algunha polas súas 
prescricións, nin poderá esixir ou aceptar retribucións ou 
compensacións de intermediarios/as. 

 
XII. RELACIÓNS CO COLEXIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE 

GALICIA 
 

Artigo 51 
1. O/a Fisioterapeuta, calquera que sexa a súa situación profesional e 

xerárquica, ten o deber de comparecer á chamada que se lle faga desde 
os Colexios Profesionais. 
 

2. É obrigación do/a Fisioterapeuta prestar a súa colaboración á vida 
corporativa e contribuír ás cargas correspondentes. 

 
Artigo 52 

1. O CoFiGa ha de esforzarse en conseguir que as normas deontolóxicas 
deste Código Deontolóxico sexan respectadas e protexidas pola Lei. 
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2. O CoFiGa defenderá as persoas colexiadas que se vexan 
prexudicados/as por causa do cumprimento dos principios éticos. 

 
Artigo 53 

1. Todas as persoas colexiadas teñen a obriga de a axustar a súa conduta e 
decisións ás normas estatutarias e deontolóxicas.  
 

2. As persoas que ostentan cargos directivos no CoFiGa, teñen a obriga de 
promover o interese común do CoFiGa, da profesión de Fisioterapia e 
de todos e todas os/as colexiados/as, ao que deben subordinar calquera 
outra conveniencia particular ou de grupo.  

 

A súa conduta nunca supoñerá favor ou abuso de poder, e procurarán 
dar exemplo de conduta. 
 

3. As persoas con cargos directivos no CoFiGa non obstruirán as lexítimas 
actuacións das Xuntas ou Asembleas, nin impedirán o exercicio libre e 
responsable do dereito para decidir os asuntos por votación. 
 

4. Debe respectarse sempre o dereito de interpelación ás persoas con 
cargos directivos por parte doutros/as directivos/as ou por colexiados/as. 

 

5. As persoas con cargos directivos no CoFiGa gardarán secreto acerca 
dos asuntos que coñeceron no curso do seu traballo de goberno. 
 

6. A Comisión Deontolóxica creada polo CoFiGa velará pola 
interpretación e aplicación deste Código Deontolóxico.  

 

7. O CoFiGa asegurará a difusión deste Código Deontolóxico entre todos 
e todas os e as profesionais da Fisioterapia e no conxunto de 
institucións sociais. Procurarán así mesmo que os principios aquí 
expostos sexan divulgados a todo o alumnado de Fisioterapia nas 
Universidades de Galicia.  

 
Artigo 54  
As infraccións das normas do Código Deontolóxico no exercicio da Fisioterapia 
deberán ser denunciadas ante a Comisión Deontolóxica do CoFiGa.  
 

O expediente deberá tramitarse baixo os principios de audiencia, contradición e 
reserva, concluíndo cunha proposta de resolución da devandita Comisión. 
 

Oída a exposición por parte da persoa interesada, a Xunta de Goberno do 
CoFiGa adoptará a resolución procedente, acordando o sobresemento ou a 
imposición da sanción disciplinaria que estatutariamente corresponda.  
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Artigo 55 
O CoFiGa garante a defensa daquelas persoas colexiadas que se vexan atacadas 
ou ameazadas polo exercicio de actos profesionais lexitimamente realizados 
dentro do marco de dereitos e deberes do presente Código Deontolóxico, 
defendendo en particular o segredo profesional e a dignidade e independencia 
do/a Fisioterapeuta.  
 
Artigo 56  
Cando un/a fisioterapeuta véxase no conflito de normas adversas, incompatibles, 
xa legais, xa deste Código Deontolóxico, que entran en colisión para un caso 
concreto, resolverá en conciencia, informando ás distintas partes interesadas e á 
Comisión Deontolóxica Colexial. 
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