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Autor/a de la iniciativa : Maria Núria RIERA I MARTOS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Margarita PROHENS I RIGO (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
POPULAR)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Atès la manca de regulació d'aquesta pràctica pel que fa a
la formació i requisits que ha de tenir el musicoterapeuta professional pot derivar
en problemàtiques, com, entre ara l'intrusisme o les males praxis degudes a carències en la
formació teòrica-pràctica que hauria de ser exigible, amb el risc que això pot suposar per a la salut
de les persones que recorren a aquesta teràpia. Es fa necessari, per tant, i inajornable, que les
administracions s'impliquin en la regulació d'aquesta pràctica el més aviat possible.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.
Contingut de la iniciativa :
La WFTM (World Federation of Music Therapy) descriu bàsicament la musicoteràpia com la
utilització científica de la música i els seus elements (so, ritme, melodia, harmonia) per un
especialista qualificat (musicoterapeuta), amb un pacient o grup, en processos destinats a
promoure, estimular, millorar o facilitar la comunicació, l'aprenentatge, la mobilització, l'expressió,
la motricitat, l'organització entre altres objectius terapèutics, relacionats amb les esferes físiques,
psíquiques, emocionals, mentals, socials o cognitives de les persones.
És a dir, es tracta, de propiciar, mantenir o restaurar la salut, descobrir potencials intra i
interpersonals, restituir funcions, i millorar la qualitat de vida, a través de teràpies, alternatives o
complementàries a les farmacològiques, per a treballar tant a nivell preventiu com rehabilitador.
A l'actualitat, són nombrosos els musicoterapeutes que desenvolupen la seva tasca a les Illes
Balears, com a la resta d'Espanya, arriben a diferents àmbits com, entre d'altres, l'educatiu, el
sanitari o el social. A les Illes Balears, actualment hi ha musicoterapeutes que exerceixen a
centres públics i concertats (hospitals, centres escolars), com també a institucions privades.
Però la falta de regulació en quant a la formació i requisits que ha de tenir el musicoterapeuta
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professional, deriva en problemàtiques, com, entre altres, l'intrusisme o les males praxis degudes
a carències en la formació teòrica-pràctica que hauria de ser exigible, amb el risc que això pot
suposar per a la salut de les persones que recorren a aquesta teràpia.
És per això que, seguint les recomanacions de la European Music Therapy Confederation
(EMTC), resulta necessari i inajornable, regular els requisits de formació, laborals i de capacitació
professional d'aquests terapeutes especialitzats, tant per a garantir que qui rep aquest tipus de
teràpia està sent atès per professionals legalment acreditats, com per a protegir al propi col·lectiu
de professionals musicoterapeutes. Perquè encara que la musicoteràpia està recollida a la
classificació nacional d'ocupacions d'Espanya amb el número 28231062, fa falta regular-la, per
assegurar la qualitat del servei, i impulsar-la.
Així i tot, són cada vegada més freqüents les diverses accions que el col·lectiu de
musicoterapeutes professionals ha realitzat a l'última dècada:
1. Congressos de Musicoteràpia. A Espanya es celebren congressos nacionals de musicoteràpia
des del 2006, esdeveniments bianuals de caràcter científic. Ja són 6 edicions les celebrades,
havent estat la darrera a Santiago de Compostel·la, del 10 al 12 de març de 2017. A més, al
novembre de 2017, a València, va tenir lloc el III Congrés Iberoamericà d'Investigació en
Musicoteràpia, esdeveniment científic al qual hi van participar professionals i investigadors en
musicoteràpia d'àmbit internacional.
2. Creació del sindicat AEMP, depenent del Ministeri de Treball, que des de la seva creació al
2007 treballa pels drets laborals dels musicoterapeutes professionals, de manera individual i a
través de les diferents associacions nacionals de musicoteràpia. Algunes de les iniciatives que ha
dut a terme són l'elaboració de documents tècnics sobre la professió, aprovats per les
associacions espanyoles pertanyents a la EMTC (AEMTA-EMTC) i ratificats després per la
FEAMT. Entre ells, cal destacar els documents: «Recomendaciones para los postgrados en
musicoterapia», «Criterios para ser musicoterapeuta en España», «Código ético de
musicoterapeutas profesionales en España». També cal remarcar el procés d'acreditació de
musicoterapeutes professionals i supervisors en musicoteràpia (REMTA) que es duu a terme a
través de la comissió per a l'acreditació espanyola de musicoterapeutes (CAEMT).
3. Creació al 2014 de la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT), amb la
finalitat d'aglutinar a les associacions nacionals de musicoteràpia i lluitar pel reconeixement i
regulació de la professió. Actualment, ja són 12 associacions les que pertanyen a aquesta
federació, representant a més de 300 musicoterapeutes professionals. I són diversos els països
que ja han aprovat la regulació total de la professió de la musicoteràpia, entre ells, més
recentment, Àustria i Argentina.
És d'especial rellevància, a més, remarcar els nombrosos estudis científics que demostren els
efectes benèfics de la música com a teràpia, a la salut i el benestar: redueix el dolor; disminueix
l'ansietat; alleuja tensions; ajuda a combatre problemes, inquietuds, pors o bloquejos; millora les
funcions psíquiques, físiques i emocionals dels pacients, entre ells els pediàtrics o els
hospitalitzats.
La seva eficàcia ha estat provada a malalties com lesió cerebral adquirida, oncologia, depressió,
Alzheimer, disfuncions de membres per accidents cerebrovasculars, pacients amb assistència
respiratòria mecànica, autisme i trastorns mentals, entre d'altres.
Per tant, com a conseqüència, la utilització d'aquestes vies té un impacte positiu a la descongestió
de l'administració sanitària.
Però és que, a més, el seu àmbit d'aplicació no es cenyeix a l'àmbit sanitari, sinó també a
l'educació, a l'entrenament cognitiu, a les habilitats socials, entre d'altres.
Assoliments importants han fet possible el reconeixement progressiu dels seus resultats, i que la
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seva funció social, s'hagi anat estenent a nivell internacional, sent una teràpia reconeguda i
regulada com a professió i plenament integrada als sistemes sociosanitari i educatiu a molts
països a nivell europeu i mundial.

Per tot això, i per a això, és essencial, que les teràpies es duguin a terme per professionals
qualificats. I, a més, donar-li des de les polítiques públiques un impuls decidit, com reclama la
Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT), i, al nostre àmbit, l'Associació
Balear de Musicoterapeutes (ABAMU).
Aquesta, l'Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU) ha nascut amb el propòsit de donar a
conèixer la Musicoteràpia a la societat de les Illes Balears. El seu afany és impulsar la pràctica
d'aquesta professió a la nostra comunitat autònoma. Està integrada per musicoterapeutes titulats
que s’han unit per defensar els mateixos objectius:
• Promoure la pràctica musicoterapèutica.
• Estimular la recerca en l'àmbit de la Musicoteràpia.
• Difondre la disciplina de la Musicoteràpia a la societat.
• Donar suport als musicoterapeutes de les Balears.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent PROPOSICIÓ
NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya, a regular els requisits acadèmics,
laborals i de capacitació professional que ha de reunir el musicoterapeuta per a poder exercir
adequadament i amb plenes garanties aquesta professió a l'àmbit nacional, tenint en compte les
consideracions de la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT).
2.- El Parlament de les Illes Balears, a més, insta al Govern de les Illes Balears per a que:
a) En l’àmbit de la seva competència, disposi, supervisi i controli els requeriments, i nivells de
qualitat, que ha de tenir un musicoterapeuta per a poder exercir la seva feina, prevenint i evitant
l'intrusisme professional.
b) Reconegui els efectes positius de la musicoteràpia als àmbits sanitaris, educatius i socials,
incloent finalitats preventives, donant-li un impuls decidit per afavorir el seu desenvolupament i
consolidació a l'àmbit de les Illes Balears.
c) Contribueixi a difondre en què consisteix la musicoteràpia, així com els seus efectes benèfics,
entre els responsables de la planificació sanitària, educativa o de benestar social, entre els
centres, institucions o entitats dedicades als esmentats àmbits, i entre la població en general.
d) Elabori, en col·laboració amb l'Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU) un pla de
foment de la musicoteràpia a les Illes Balears, de caràcter transversal, que contempli la seva
utilitat com a eina social.
e) Subscrigui convenis pel desenvolupament d'activitats musicoterapèutiques als àmbits clínics,
educatius i socials, així com a la docència i la investigació.
Assabentament grup,

Maria Núria RIERA I MARTOS

Margarita PROHENS I RIGO

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 3 de 3

