SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL (SOL)

RESUM DE
SERVEIS
COL·LEGIALS
ASSESSORIES
Assessorament gratuït en l’àmbit laboral, fiscal i jurídic.
Els assessors realitzen visites personalitzades a la seu
col·legial. Per concertar hora cal trucar a la Secretaria del
Col·legi al telèfon 93 207 50 29 o emplenat el formulari web
de cada assessoria.

ASSESSORIA LABORAL
• Modalitats de contractació.
• Legalitat de contractació.
• Convenis laborals.
• Informació salarial, etc.

ASSESSORIA FISCAL
• Fiscalitat de l’activitat del fisioterapeuta.
• Càrregues fiscals dels professionals lliures.
• Pagament fraccionat de les retencions de l’IRPF.
• IAE (Impost Activitats Econòmiques).
• Alta/Baixa/Modificació Censal (Mod. 036/037), etc.

ASSESSORIA JURÍDICA
• Defensa de la professió.
• Creació de societats
• Denúncies i sinistres professionals, etc.

ASSESSORIA D’ASSEGURANCES
Assessorament al col·legiat per a la contractació de pòlisses
d’assegurances amb companyies de reconeguda solvència a
preus molt competitius, mitjançant corredories especialitzades. (Assegurances d’automòbils, Llar, Vida, Accidents,
Assistència Sanitària, etc.). Podeu consultar aquest servei a
través de l’enllaç:

ASSESSORIA EN PROTECCIÓ DE DADES
Assessorament en Protecció de Dades, a través d’una Empresa especialitzada. Per a més informació:

El SOL té com a objectiu principal orientar i ajudar el
col·legiat a fi que pugui assolir els seus objectius personals i professionals en l’exercici de la Fisioteràpia. Es tracta d’un recull de recursos que facilitaran al fisioterapeuta
l’entrada al mercat de treball, la millora de la seva situació
professional i ajudaran l’emprenedor.
El SOL ofereix un servei d’atenció personalitzada al
col·legiat. Podeu realitzar les vostres consultes al Departament Professional per telèfon (93 2075029) de dilluns
a divendres de 9.00 h a 20.00 h, per correu electrònic a
professional@fisioterapeutes.cat o de manera presencial a
la seu del Col·legi demanant cita prèvia.

ASSEGURANÇA PROFESSIONAL
• Responsabilitat civil professional gratuïta, sempre i quan
s’estigui al corrent de pagament de les quotes col·legials.
• Responsabilitat civil d’explotació.
• Responsabilitat civil patronal.
• Cobertura d’entitats jurídiques, sempre que estiguin
constituïdes per fisioterapeutes i l’objecte social exclusiu sigui la prestació de serveis de fisioteràpia.
• Danys a expedients
• Defensa jurídica i prestació de fiances.
• Inhabilitació professional.
• Danys sobrevinguts arreu del món excepte els EUA i el
Canadà, declarats i reconeguts per tribunals espanyols
• Límits assegurats: fins a 1.000.000 euros per sinistre /
any i col·legiat.

SERVEI FINANCER. BANC SABADELL
• Assessorament bancari i financer, sense cap cost i compromís.
• Compte Professional, compte corrent d’alta rendibilitat,
amb els mitjans de pagament personalitzats en exclusiva
pels col·legiats: VISA, 4B, Xecs Garantits
• Pla Estalvi, Pla Creixement, Pla de Pensions, etc.,productes d’estalvi i pensió a curt i llarg termini.
• Finançaments mitjançant pòlisses de crèdit com a reforç de
tresoreria, préstec per a primera instal·lació o modernització de la consulta, préstec per automòbils, hipoteques per a
la compra de vivenda, leasing per maquinària,etc.
• Crèdit Estudis, pla personal de finançament específic
per a cada col·legiat i per la seva família (fills i cònjuge)
i que realment facilita l’accés en termes econòmics als
programes de formació desitjats.

BIBLIOTECA - HEMEROTECA
• Servei de biblioteca amb préstec de llibres.
• Horari: de 9 a 20 hores, de dilluns a divendres.
• Servei de préstec a domicili

LLIBRERIA
Descompte del 15 al 30%, en la compra de llibres a través
del Col·legi, amb diferents editorials.

FORMACIÓ
• Cicle formatiu estable propi. Organització d’activitats formatives col·legials: jornades, congressos, conferències,
cursos i seminaris.

BORSA DE TREBALL
El Col·legi disposa d’una Borsa de Treball pròpia, que
canalitza les demandes laborals que les empreses
fan arribar i les difon entre els col·legiats que hi estiguin
interessats.

• Revista “El Noticiari de Fisioteràpia”: publicació bimestral escrita i òrgan d’expressió del Col·legi i dels col·legiats. Recull els esdeveniments d’actualitat, l’activitat
pública del Col·legi i tot allò que sigui d’interès per a la
professió i els professionals.
• El Dit: publicació bimestral en línia, amb tota la informació més actual i interna del Col·legi.
• Revista Científica “Actualitzacions en Fisioteràpia”: publicació en línia, creada pel Col·legi, amb el propòsit de
promoure i incentivar els treballs científics desenvolupats pels seus col·legiats dins l’àmbit de la Fisioteràpia o
que hi tinguin relació.

CENTRES DE FISIOTERÀPIA
• Cens de Centres d’Exercici Lliure. Inclusió de les dades
al cens i web del Col·legi.
• Placa identificativa del Col·legi, per a centres/consultes
de Fisioteràpia (1a. gratuïta per a cada centre).

ALTRES SERVEIS
• Talonari de rebuts (1r. talonari gratuït per col·legiat).
• Tauler d’anuncis gratuït per col·legiats.

• Informació d’oferta laboral.
• Informació d’oferta pública d’ocupació.
• Informació d’ofertes a l’estranger, així com dels tràmits.
La informació laboral s’envia a través de la llista de distribució del Col·legi. Per tal de rebre-la cal donar d’alta una
adreça de correu electrònic a la llista de distribució de treball
a través de l’enllaç:

SERVEIS D’INTERNET
• Adreça de correu electrònic gratuïta per als col·legiats
(nomdelcol·legiat@fisioterapeutes.org).
Subscripció gratuïta a les llistes de distribució del Col·legi
per rebre informació Col·legial, d’ofertes de treball i de
• serveis. Per subscriure-us consulteu la web del Col·legi.
• Enllaç de la pagina web de col·legiats i/o de la del seu
centre, a la del Col·legi.
Per aquests serveis podeu sol·licitar informació al correu
electrònic: informatica@fisioterapeutes.cat

AJUTS COL·LEGIALS
• Convocatòria anual d’ajuts per als col·legiats.
• Per a la formació continuada i/o de postgrau.
• Per a la investigació, amb l’objectiu de promoure l’exercici
professional de la Fisioteràpia i contribuir a fonamentar científicament les atencions en Fisioteràpia prestades als usuaris.
• Per naixement i/o adopció, a aquells col·legiats que
tinguin o adoptin un fill.

PUBLICACIONS COL·LEGIALS

Consulta tots els serveis al col·legiat a www.fisioterapeutes.cat/
ca/colegiats
E-mail del Col·legi:
cfc@fisioterapeutes.cat
Telèfon de contacte: 93 207 50 29

Segueixnos al Twitter del Col·legi
@ColFiCat

Segueixnos al Facebook del
Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya

AVANTATGES I DESCOMPTES
A través de convenis amb diferents entitats i empreses, el
Col·legi ofereix avantatges i descomptes en diferents àmbits
d’oci, serveis diversos i ofertes de proveïdors i en productes
per a l’exercici de la professió.

Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya

