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Resolució 001/2017, de 06 de març de 2017, per la qual es regula la concessió 
d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
Presentació 
 
L’objectiu de promoure l’exercici professional de la Fisioteràpia que correspon al Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) inclou, entre d’altres, el foment de la investigació. Per 
aquest motiu, la Junta de Govern ha decidit impulsar la realització de projectes de recerca 
mitjançant la convocatòria pública d’ajuts a la investigació en Fisioteràpia. 
 
 
1. Objectiu de la convocatòria 
 
L’objectiu d’aquesta acció és impulsar el progrés científic de la Fisioteràpia mitjançant el 
foment de la recerca en el seu àmbit. 
 
La convocatòria està destinada a patrocinar la investigació clínica, experimental, de salut 
pública o d’atenció social en tots els àmbits relacionats amb l’exercici de la Fisioteràpia, bé 
sigui en centres públics, privats, centres d’investigació, universitats i organitzacions no 
governamentals. 
 
 
2. Destinataris 
 
2.1. Podran optar als ajuts i, per tant, presentar projectes: 
 

a) Persones físiques: un o més fisioterapeutes col·legiats al CFC al corrent dels seus 
deures col·legials que treballin per compte propi o bé integrats en: 

 

 Centres i institucions sanitàries, de recerca o de docència, públiques o privades. 

 D’altres entitats relacionades i organitzacions no governamentals. 

 Equips de recerca d’institucions públiques i/o privades amb un percentatge mínim 
del 70% de col·legiats al corrent dels seus deures, dins de l’equip de recerca. 

 
b) Persones jurídiques: Centres assistencials, docents o de recerca, públics o privats i 

organitzacions no governamentals en la plantilla de les quals hi hagi, com a mínim, 
un fisioterapeuta col·legiat i al corrent dels deures col·legials, que ha de ser 
l’investigador del projecte. 

 
2.2. Els investigadors principals dels projectes presentats hauran de ser necessàriament 

fisioterapeutes col·legiats. 
 
2.3. Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al sistema, cap col·legiat 

podrà obtenir més de dos ajuts com a investigador principal d’un projecte, i mai de 
forma simultània. 

 
2.4. Les sol·licituds relatives a projectes que s’hagin de desplegar en entitats o organismes 

han de ser presentades per l’investigador, amb el vistiplau del representant legal o 
titular de l’entitat. Les propostes han de fer-se per períodes d’un any. 
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2.5. En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats 
que puguin perjudicar la Fisioteràpia. 

 
 
3. Durada  
 
Els projectes d’investigació tindran una durada màxima de dos anys. 
 
 
4. Sol·licituds i documentació 
 
4.1. Les sol·licituds hauran d’anar dirigides al CFC mitjançant els models normalitzats, que 

es poden obtenir directament d’Internet a www.fisioterapeutes.cat/recerca en català o 
castellà. 

 
4.2. Els documents que cal presentar (signats i segellats, si és el cas) per tal d’optar a les 

convocatòries són:  
 

1. Sol·licitud d’ajut signada (doc.1) 
2. Memòria del projecte (doc.2), inclòs un cronograma i justificació de l’ajut que es 

demana. 
3. Pressupost detallat (doc.3): 

3.1. S’hi consignarà l’existència d’altres ajuts i ha de fer-se explícit el percentatge 
que es contempli com a despeses administratives, bé siguin de la institució a 
la qual pertany l’investigador, bé siguin de l’investigador, en el benentès que, 
en conjunt, no podrà mai ser superior al 10% del pressupost, una vegada 
exclosa la partida de material d’inventari.  

3.2. L’import sol·licitat no podrà ser destinat a la contractació de personal que ja 
mantingui una relació contractual amb l’entitat on es realitzi el projecte. 

3.3. L’import sol·licitat no excedirà en cap cas l’import total destinat a la 
convocatòria.  

4. Currículum de l’investigador o investigadors (doc.4) i de tots els membres de 
l’equip que participin en el projecte. 

5. Si al projecte hi participen pacients s’haurà d’adjuntar necessàriament un informe 
de viabilitat de l’estudi per un Comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC) on es 
detalli el nom de l’investigador principal. 

 
L’incompliment d’alguna de les bases de la convocatòria, així com l’ocultació de dades, la 
seva alteració o qualsevol manipulació de la informació sol·licitada, serà causa de 
desestimació de la sol·licitud, sense prejudici d’altres responsabilitats que poguessin tenir 
lloc. 
 
5. Presentació de les sol·licituds 
 
Tots els documents s’han de presentar en suport digital (en format PDF d’Adobe) a l’adreça 
cfc@fisioterapeutes.cat dintre del termini establert a la convocatòria. 
 
 
Avaluació 
 
L’avaluació dels projectes presentats seguirà criteris cientificotècnics i correspondrà al 
Comitè Avaluador del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya l’elaboració d’un informe 
d’avaluació de la idoneïtat del projecte. 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/recerca
mailto:cfc@fisioterapeutes.cat
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El Comitè realitza l’avaluació cega dels projectes, en cap cas coneix el nom dels 
investigadors. La valoració de l’equip investigador serà realitzada pel Departament 
Professional del Col·legi i tindrà en compte tant l’experiència de l’investigador principal i de 
l’equip en els últims 5 anys com les seves les contribucions científiques i publicacions. 
 
El Comitè tindrà en compte els aspectes següents: 
 

 L’interès i la qualitat cientificotècnica del projecte, així com l’encert i el rigor 
metodològic. 

 La rellevància científica i sociosanitària, considerant les àrees i les línies prioritàries 
especificades en cada convocatòria. 

 La possibilitat d’aplicació directa dels resultats. 

 L’adequació del pressupost en relació als objectius que es proposin i a les bases de 
la present convocatòria. 

 El respecte als postulats ètics que presideixen la recerca. 

 El respecte als principis que regeixen la Fisioteràpia i la dinàmica col·legial. 
 
El Comitè pot demanar informació addicional, suggerir propostes de modificació, correcció o 
ampliació i, en general, d’adaptació del projecte, justificades en la necessitat de millorar el 
compliment dels criteris indicats, oferint a l’investigador un termini addicional per tal que 
valori l’interès d’atendre el suggeriment i, si és el cas, per tal que complementi el projecte 
segons les indicacions dictades. 
 
L’informe del Comitè, que haurà d’analitzar tots els aspectes establerts amb una puntuació i 
contenir un pronunciament respecte de la idoneïtat del projecte, serà presentat a la Junta de 
Govern a fi de la resolució que correspongui. 
 
 
6. Concessió 
 
La Junta de Govern del Col·legi concedeix o denega els ajuts sol·licitats en funció de 
l’informe del Comitè i segons criteri justificat, estrictament, en el grau de compliment dels 
aspectes contemplats en l’apartat anterior. En qualsevol cas només gaudiran ajut els 
projectes que hagin obtingut com a mínim un 75% de la puntuació total establerta al barem 
(annex I). L’import concedit serà directament proporcional a la puntuació obtinguda sobre el 
total del pressupost aprovat a l’Assemblea General. 
 
Tot i que no sigui vinculant, cap ajut serà concedit sense informe d’idoneïtat del Comitè. 
 
 
7.  Notificació de la resolució 
 
Les resolucions que es dictin han de ser comunicades als interessats per correu electrònic 
i/o postal. A més, s’han de fer públiques inserint-les en el tauler d’anuncis del CFC i a la 
pàgina web del Col·legi. 
 
 
8.  Acceptació 
 
La concessió dels ajuts per part dels investigadors i/o els organismes adjudicataris ha de ser 
acceptada expressament mitjançant la signatura d’un conveni d’investigació en el qual 
s’establiran les condicions i les normes pertinents en relació al desplegament dels projectes 
aprovats. 
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9. Finançament dels ajuts  
 
L’import dels ajuts concedits serà lliurat a favor de les persones o entitats beneficiàries de 
forma fraccionada, en dos pagaments: el 60% de l’import concedit en el moment de firmar el 
conveni d’investigació, i el 40% restant als quinze dies de presentat i acceptat l’article i 
l’informe de despeses. 
 
 
10.  Seguiment dels projectes aprovats 
 
Per tal de fer possible el seguiment del projecte, l’investigador principal ha d’enviar al CFC, 
cada semestre, com a mínim, un informe de les activitats realitzades. 
 
Aquests informes es complementaran amb una visita o reunió durant el desplegament del 
projecte, com a mínim, d’un representant del CFC amb l’investigador. 
 
El Comitè Avaluador del CFC verificarà el compliment de les fites establertes en el projecte, 
en funció de les quals podrà autoritzar variacions poc rellevants, especialment, en relació a 
la durada de les distintes fases, en el benentès que no s’autoritzaran pròrrogues que 
allarguin l’acabament del projecte més de sis mesos respecte de la data prevista de 
finalització. 
 
L’evolució de les previsions establertes podrà ser objecte de comunicació a les entitats 
responsables i/o a la persona responsable del projecte. 
 
Els incompliments significatius que denotin la inadequació del projecten podran ser objecte 
d’un avís al responsable, de suspensió del finançament en què s’establirà un termini per tal 
que s’adoptin les correccions necessàries, complert el qual sense que s’hagin fet efectives 
les mesures indicades, la Junta podrà interrompre o suspendre el finançament del projecte, 
així com proposar les accions que corresponguin, si és el cas, d’haver de rescabalar 
perjudicis causats al Col·legi o a tercers. 
 
 
12. Informe Final 
 
L’Informe Final constarà de: 
 

a. Lliurament d’un article científic o un resum de l’article o una publicació parcial que es 
publicarà a la revista “Actualitzacions en Fisioteràpia” del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya sota la normativa de publicació corresponent  
http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/publicacions/revista_cientifica/ 
 

b. Informe de liquidació del pressupost i la justificació de les despeses mitjançant les 
factures originals. 

 
 

13. Publicacions i comunicacions 
 
A excepció d’una autorització expressa del CFC, cap fase o dada de la investigació serà 
objecte de divulgació, publicació o comunicació de cap tipus fins que no sigui presentat i 
acceptat l’Informe Final. 
 
Posteriorment, la divulgació i les publicacions seran lliures, si bé respectant els drets 
concurrents i fent menció, en qualsevol cas, del finançament del Col·legi. 

http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/publicacions/revista_cientifica/
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14. Titularitat de la recerca i dels resultats 
 
El CFC no adquireix cap responsabilitat relativa a la reserva i/o protecció de drets de 
propietat relacionats amb la recerca o els resultats que se n’obtinguin. 
  
Sens perjudici de la concurrència preferent d’altres drets, l’investigador principal és el titular 
de tots els drets de propietat derivats de la recerca i del resultat que se n’obtingui, cosa que 
no impedirà que el CFC en faci ús docent o científic. 
 
L’explotació comercial que permetin els drets resultants de projectes finançats pel CFC serà 
motiu d’establir mesures destinades a reservar al CFC la participació que correspongui, en 
el benentès que no podrà ser inferior al 10%. 
 
 
15. Incidències 
 
Es reserva a la Junta de Govern del Col·legi el tractament i la resolució de les incidències 
que plantegi el règim d’ajuts establert. 
 
 
16. Normativa aplicable 
 
Resolució col·legial 001/2017, Codi deontològic i Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya.
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Annex I. Criteris de valoració de projectes de investigació. 
 

1. TITOL (màxim 8 punts). S’avaluarà: 
- Precisió  
- Qualitat 

 
2. RESUM (màxim 13 punts). S’avaluarà: 

- Síntesi 
- Claredat 
- Contingut 
- Extensió 

 
3. ANTECEDENTS (màxim 12 punts). S’avaluarà: 

- Antecedents 
- Hipòtesi i objectius 
- Utilitzat pràctica de l’estudi 

 
4. VALORACIÓ CIENTÍFICA DEL PROJECTE (màxim 36 punts). S’avaluarà: 

- Tipus de disseny de l’estudi 
- Població d’estudi i àmbit 
- Càlcul mostral 
- Procés de selecció 
- Variables 
- Pla d’anàlisi estadístic 
- Limitacions de l’estudi 
- Aspectes ètics 
- Pla de treball – cronograma 

 
5. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE (màxim 8 punts). S’avaluarà 

- Idoneïtat i adequació 
- Justificació detallada del pressupost sol·licitat 

 
6. EQUIP (màxim 4 punts). S’avaluarà: 

- Experiència de l’equip en recerca 
 

Nota: Per poder gaudir de l'ajut cal treure un mínim de 60,75 punts en la 
valoració del projecte (de punt 1 al punt 6). 

 
7. TEMA D’INTERÉS (màxim 10 punts). Puntuarà si la línia d’investigació del projecte 

coincideix amb els temes d’interès aprovats en Assemblea General de l’any en curs. 
 
 
 
 


