
 

 

Resolució 001/2021, de 14 de juliol de 2021, per la qual es 
regula la concessió d’ajuts per a la formació postgraduada de 
tipus formació continuada, postgrau, màster no oficial i/o 
màster oficial universitari.   

 
Presentació 
Atenent a les previsions establertes a l’article 6, apartats c) i d) dels Estatuts del Col·legi 
i a l’article 42 del Codi Deontològic, la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya va establir el sistema de concessió d’ajuts per a la formació postgraduada, 
d’acord amb els següents punts: 

 
 
1. Objectiu i definicions 
Aquesta regulació actualitza el sistema d’ajuts a la formació continuada dels col·legiats 
mitjançant l’atorgament d’ajuts per a la formació postgraduada de tipus formació 
continuada, postgrau, màster no oficial i/o màster oficial universitari, en aspectes propis 
o relacionats amb la Fisioteràpia. 

 
 
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 de manera simultània i/o consecutiva. En tot cas, ha de 
transcórrer més d’un any per optar a un segon ajut. 

 
Amb l’objectiu d’universalitzar l’obtenció d’ajuts per a la formació s’establiran unes 
quantitats estàndards per a tots els ajuts en base al tipus de formació i/o la seva durada; 
aquestes quantitats es publicaran a la convocatòria anual. 

 
Aquests ajuts seran: 

- Formació continuada. 
- Formació de postgrau. 
- Màster no oficial. 
- Màster Oficial Universitari. 

 
Cada any, el Col·legi divulgarà, durant el primer trimestre, els temes que es consideraran 
durant l’exercici. 



 

 
4. Determinació de l’import destinat a ajuts a la formació 
Correspon a l’Assemblea de Col·legiats establir el percentatge del pressupost anual del 
Col·legi que es destinarà als ajuts. Aquest import es publicarà en cada convocatòria. 

 
 
5. Durada de la formació 
Els cursos i/o programes formatius a què es destinin les sol·licituds han de tenir, 
necessàriament, data d’inici dins de l’any d’exercici de la convocatòria. A més, el seu 
contingut i el centre que els imparteixi no ha de comportar cap perjudici per a la 
Fisioteràpia. 

 
6. Sol·licituds 
a. Les sol·licituds s’han de formalitzar a través del formulari en línia disponible al web 
del Col·legi que es farà públic juntament amb la convocatòria anual. La seva presentació 
implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 
b. Els documents que caldrà adjuntar són: 

• Programa de l’activitat (enllaç al web o PDF on hi consti el programa de l’activitat) 
• La documentació acreditativa de la situació laboral serà: 

o Treballadors  en  situació  d’atur:  Informació sobre la situació 
administrativa 

o Treballadors en situació de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 
o Treballadors en excedència: Document acreditatiu 

• La documentació acreditativa de la situació familiar serà: 
o Carnet de família nombrosa o monoparental 
o Certificat grau de discapacitat 
o Resolució acolliment 
o Informació sobre la situació administrativa dels membres de la unitat 

familiar i el Volant de convivència del padró municipal 
 
 
c. És responsabilitat única del sol·licitant la correcta presentació dels documents 
anteriorment relacionats. 

 
d. En qualsevol moment el Col·legi pot sol·licitar al col·legiat la presentació de 
documents per verificar la veracitat de les dades aportades. 

 
7. Convocatòria i terminis de resolució 

• La convocatòria es farà pública al web del Col·legi. 
 

• El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals. 
 

• En un termini màxim de 15 dies a partir de la data de finalització de 
presentació de les sol·licituds es publicarà el llistat de les sol·licituds admeses 
i el càlcul del barem, tot oferint un termini de 5 dies en cas que es detecti 
alguna incorrecció en l’estat de la sol·licitud o del càlcul del barem. Aquest 
període d’esmenes, només en cas d’incorrecció en l’estat o en la puntuació. En 
cap cas, es podrà aportar nova documentació.  

  



 

 
 

• La resolució que decideixi els ajuts es farà pública en un termini de 10 dies 
naturals a partir de la data de publicació del llistat definitiu. 

 
Per a qualsevol dels terminis esmentats, en cas que l’últim dia sigui festiu, s’habilitarà el 
termini fins al següent dia hàbil. 

 
Totes les comunicacions relacionades amb aquesta convocatòria d’ajuts es realitzaran 
als interessats mitjançant correu electrònic i a la pàgina web del Col·legi, en els terminis 
previstos per la convocatòria. 

 
 
 
8. 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. 

 
b. En cas que l’import total de les sol·licituds superi el pressupost disponible s’aplicarà 
el barem corresponent de la convocatòria. 

 
c. La resolució que decideixi la concessió dels ajuts serà publicada a la pàgina web del 
Col·legi, indicant el número de col·legiat i nom i cognoms dels sol·licitants, i es 
comunicarà per escrit als beneficiaris. 

 
d. Amb la comunicació s’adjuntarà un document d’acceptació i formalització de l’ajut 
segellat pel Col·legi que s’haurà de signar amb certificat digital. 

 
e. Una vegada rebuda la documentació d’acceptació de l’ajut, aquest serà abonat durant 
el primer trimestre de l’any següent a la convocatòria. 

 
 

9. Incompatibilitat 
Els membres de la Junta de Govern no podran presentar sol·licituds a aquesta 
convocatòria d’ajuts. 

 
10. Acreditació de la formació 
Els beneficiaris dels ajuts han de presentar, en un termini no superior a un mes des de 
la seva concessió, la següent documentació: 

 
• Certificat corresponent de la formació. 

 
En el cas que el curs finalitzi fora del termini de presentació, el certificat corresponent 
de la formació s’hauran de presentar dins dels 30 dies naturals següents a la seva 
finalització. 



 

 
11. Pèrdua de l’ajut 
Els beneficiaris d’ajuts no podran donar-se de baixa del Col·legi abans del 31 de 
desembre de l’any següent al de la convocatòria. 

 
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. 

 
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 001/2021, Codi Deontològic i Estatuts del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/legislacio/codi-deontologic
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/legislacio/estatuts
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