
Propostes a instància del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya 
 

 
1. Proposta 1: la col·legiació hauria de ser obligatòria per poder exercir l’activitat com a 

Tècnics Ortopèdics.  
Si és voluntària, quedarà en mans de petites organitzacions o grups d’interessos 
comuns, i en lloc de beneficiar l’interès general, pot passar o bé exactament el contrari 
o bé que es continuï com fins ara, amb diferents organitzacions/associacions, i a mes a 
més, un Col·legi. 
 

2. Proposta 2: la col·legiació hauria de ser possible per a totes aquelles persones físiques 
que tenen la titulació o l’experiència per poder exercir de Tècnics Ortopèdics, i només 
per a ells.  
Sabem que determinats productes ortopèdics es poden trobar a botigues genèriques 
sense que actualment es demani cap titulació. Òbviament, la col·legiació no ha de ser 
possible per a elles. 

 
3. Proposta 3: tenint en compte la vinculació que hi ha hagut fins ara entre farmàcies i 

ortopedes, caldria que el Col·legi separés ambdues activitats, de manera que la relació 
futura amb les organitzacions públiques afectes al Col·legi d’ortopedes en allò que 
afecta a l’ortopèdia, deixant d’estar el Col·legi de farmacèutics com un representant en 
allò que afecti a l’ortopèdia (com sí ha estat fins ara, de forma, fins i tot, predominant). 

 
4. Proposta 4: aquest procés, que ara està obert, no ha estat compartit ni conegut, al 

menys, per dos de les tres associacions representatives de l’ortopèdia a Catalunya. 
Com sap l’Administració, existeixen la FETOR, la FEDOP i el Gremi d’Ortopèdia de 
Catalunya, les quals actuen conjuntament sota la Federació catalana d’Ortopèdia. Al 
menys dues últimes de les tres integrants, no han tingut cap coneixement per part de 
l’Administració d’allò que s’estava desenvolupant en relació al Col·legi. Per tant, com 
organitzacions importants i representants a Catalunya dels ortopedes, i majoritàries dins 
la Federació (dos de tres) exigim que se’ns comuniquin els avenços i negociacions que 
es facin a fi i efecte de poder participar com una organització més. Això evitarà 
impugnacions i problemes jurídics posteriors en relació a acords presos sense consultar 
a les que clarament i sense discussió son les organitzacions més representatives de la 
professió.   
 

5. Que es respecti, al menys durant el període constituent del Col·legi i admissió dels seus 
membres i l’elecció majoritària dels seus representants, la representació com 
interlocutor de la Federació Catalana d’Ortopèdia. 
 

 


