
 

Resolució 02/2017, de 8 de novembre, per la qual es regula la concessió d’ajuts per 
a l’assistència a congressos i jornades internacionals 
 
Presentació 
 

Atenent a les previsions establertes en l’article 6, apartats a), e) i h) dels Estatuts del Col·legi i en 
l’article 42 del Codi Deontològic, la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
estableix la normativa que regula la concessió d’ajuts per assistir a congressos internacionals, 
d’acord amb els termes següents: 
 
1. Objectiu i definicions 
 

Aquesta resolució regula la concessió d’ajuts per a l’assistència presencial a congressos i 
jornades internacionals en aspectes propis o relacionats amb la Fisioteràpia (d’acord amb les 
competències recollides a la ORDEN CIN/2135/2008, del 3 de juliol), amb la finalitat última de fer 
difusió de les novetats o resultats més rellevants al col·lectiu de fisioterapeutes a través de la 
revista científica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
2. Condicions bàsiques d’accés als ajuts 
 

Poden optar als ajuts tots els col·legiats que estiguin al corrent dels seus deures col·legials i 
donats d’alta al Col·legi, com a mínim, des de l’any anterior al de la convocatòria.  
 
En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats que puguin 
perjudicar la Fisioteràpia. 
 
3. Diversificació dels recursos 
 

Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al sistema, cap col·legiat podrà obtenir 
més de dos ajuts, indistintament, i mai en la mateixa convocatòria. En tot cas, ha de transcórrer 
més d’un any per optar a una segona contribució. 
 
4. Congressos objecte de la convocatòria i determinació de l’import destinat a formació 
 

La Junta de Govern establirà i publicarà trimestralment els congressos susceptibles de disposar 
d’ajut en base a criteris de desenvolupament i creixements de la professió. L’import destinat a 
l’ajut serà de 500€ per trimestre. 
 
6. Sol·licituds 
 

a. Les sol·licituds s’han de formalitzar a la seu col·legial en el model normalitzat que faciliti el 
Col·legi amb lletres majúscules o mecanografiades, i la seva presentació implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 
 
b. Els documents que cal aportar són: 

 
 Doc1. Imprès de sol·licitud. 
 Doc2. Carta de motivació o justificació de la necessitat d’assistència al congrés/jornada en 
termes d’interès per a la professió, presentació de novetats, manca de congressos o activitats 
formatives similars al territori. 
 Doc 3. Declaració Jurada de no haver rebut beca per part de cap altra institució. 
 Currículum. 
 Darrera declaració de la renda 

 
b. La presentació de la documentació es farà mitjançant correu electrònic. 
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c. És responsabilitat única del sol·licitant la correcta presentació, en forma i termini, dels 

documents anteriorment relacionats. 
 

d. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada pel sol·licitant. La manca de signatura 
suposarà l’exclusió de l’aspirant. 

 
7. Resolució 
 
a. Correspon a la Junta de Govern del Col·legi atendre, reduir o refusar les sol·licituds, segons 
decisió vinculada al compliment dels requisits establerts, i als criteris expressats al barem adjunt 
(Annex 1).  
 
b. La resolució que decideixi la concessió dels ajuts serà publicada al Taulell d’Anuncis i a la 
pàgina web del Col·legi, i es comunicarà per escrit només als beneficiaris. 
 
c. Amb la comunicació s’hi adjuntarà, per duplicat, un document d’acceptació i formalització de 
l’ajut segellat pel Col·legi. Un dels dos exemplars haurà d’estar signat pel beneficiari i retornat a la 
seu col·legial en persona o per correu certificat durant els 15 dies naturals següents a la seva 
recepció.  
 
d. La falta de recepció d’aquest document en el termini indicat equivaldrà a la renúncia de l’ajut 

atorgat. 
 
Totes les comunicacions relacionades amb aquesta convocatòria d’ajuts es realitzaran als 
interessats mitjançant correu electrònic en els terminis previstos per la convocatòria. 
 
9. Incompatibilitat 
 

Els membres de la Junta no podran presentar sol·licituds a aquesta convocatòria d’ajuts. 
 
10. Contraprestació a l’ajut de formació 
 

Com a contraprestació a l’ajut, i per tal de complir amb l’objectiu d’aquesta convocatòria, el/la 
col·legiat/da que hagi rebut l’ajut haurà de presentar un article per ser publicat a l’apartat 
“jornades i congressos” de la revista científica del Col·legi, en un termini no superior a 3 mesos 
des de la celebració del congrés/jornada, amb les següents característiques: 
 

- Definició de l’abast del congrés (àmbit d’actuació) 
- Descripció de les activitats realitzades 
- Principals novetats presentades 
- Projectes de futur 

 
11. Pèrdua de l’ajut 
 

Als beneficiaris d’ajuts no els serà admesa la baixa del Col·legi durant un 1 any comptat des de la 
concessió de l’ajut. Aquest punt no serà d’aplicació en cas de trasllat d’expedient sempre que 
s’acrediti. 
 
L’incompliment de qualsevol dels requisits establerts i/o dels deures col·legials causarà la pèrdua 
de la concessió de l’ajut, la posterior anul·lació de les partides econòmiques pendents de 
pagament i l’extorn de les que s’hagin abonat, més un 10% de l’import rebut, en un termini no 
superior a un mes. 
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En cas de rebuig o pèrdua de l’ajut, el seu import es destinarà a la primera sol·licitud d’ajut no 
concedida amb major puntuació segons el barem de la convocatòria. 
 
Altrament, el col·legiat podrà ser objecte d’expedient sancionador, sens perjudici de les accions 
judicials que corresponguin. 
 
12. Fiscalitat dels ajuts 
 

Els ajuts concedits estan subjectes a les retencions fiscals que determina la legislació vigent. 
 
13. Normativa aplicable 
 

Resolució Col·legial 02/2014, Codi Deontològic i Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. 
 


