
 

 
Convocatòria extraordinària per a la concessió d’ajuts per a l’assistència a 
congressos internacionals. WCPT Congress. Ginebra 2019 
 
Presentació 
 

La WCPT (World Confederation for Physical Therapy) és l’entitat que agrupa les associacions 
de fisioterapeutes a nivell mundial. Aquesta entitat organitza de manera biennal un congrés 
considerat de referència per a la nostra professió pel seu caràcter internacional, per la diversitat i 
qualitat d’activitats científiques i per ser el punt de trobada de la Fisioteràpia a nivell 
internacional. 
 
Atenent a les previsions establertes en l’article 6, apartats b), c) i d) dels Estatuts del Col·legi i en 
l’article 42 del Codi Deontològic, la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
obre la present convocatòria extraordinària d’ajuts per a l’assistència al WCPT Congress. 
Ginebra 2019. 
 
 
1. Condicions bàsiques d’accés als ajuts 
 

Poden optar als ajuts tots els col·legiats exercents donats d’alta al Col·legi, com a mínim, des de 
l’any anterior al de la convocatòria i que estiguin al corrent dels seus deures col·legials. 
 
No es concediran ajuts als col·legiats que rebin finançament d’altres entitats amb la mateixa 
finalitat. 
 
En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats que puguin 
perjudicar la Fisioteràpia. 
 
 
2. Import destinat a formació 
 

L’import de la present convocatòria és de 5000 euros. L’import destinat a les sol·licituds serà el 
següent:  

- 160 euros per a les inscripcions d’un dia. 
- 350 euros per a les inscripcions de 3 dies. 

 
 
3. Sol·licituds 
 

a. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb el model normalitzat que faciliti el Col·legi amb lletres 
majúscules o mecanografiades, i la seva presentació implica l’acceptació d’aquestes bases. 
b. Cal aportar, si el cas, de la documentació que acrediti la situació personal del sol·licitant 
segons el barem d’adjudicació (Annex 1). 
c.  Només en el cas d’optar a l’ajut per presentar un pòster o comunicació al Congrés, caldrà 
adjuntar, a més, còpia del document d’acceptació del/s treball/s per part de l’organització del 
Congrés. 
d. La presentació de la documentació es farà mitjançant correu electrònic a 
formacio@fisioterapeutes.cat  
e. És responsabilitat única del sol·licitant la correcta presentació, en forma i termini, dels 
documents anteriorment relacionats. 
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4. Convocatòria i terminis de resolució 
 

- El termini per a la presentació de les sol·licituds serà del 21 de gener al 4 de febrer de 2019. 
 
- La resolució de concessió dels ajuts es realitzarà el dia 11 de febrer de 2019. 
 
Totes les comunicacions relacionades amb aquesta convocatòria d’ajuts es realitzaran als 
interessats mitjançant correu electrònic i seran publicades al Taulell d’Anuncis i a la pàgina web 
del Col·legi en els terminis previstos per la convocatòria. 
 
5. Resolució 
 

a. En cas que l’import total de les sol·licituds superi el pressupost disponible, s’aplicarà el 
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. La concessió de 
l’ajut comporta l’acceptació de la publicació del destinatari de l’ajut. 

 
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, juntament amb el comprovant de la inscripció al Congrés. 

 
d. La falta de recepció d’aquest document en el termini indicat equivaldrà a la renúncia de l’ajut 
atorgat. 
 
 
6. Incompatibilitat 
 

Els membres de la Junta de Govern i treballadors i treballadores del CFC no podran presentar 
sol·licituds a aquesta convocatòria d’ajuts. 
 
 
7. Pèrdua de l’ajut 
 

L’incompliment de qualsevol dels requisits establerts causarà la pèrdua de la concessió de l’ajut. 
La devolució de l’ajut s’haurà de realitzar 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. 
 
 
8. Fiscalitat dels ajuts 
 

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

Codi Deontològic i Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 


