
El Col·legi presenta el nou Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica - UFAE

El passat dijous 13 de setembre, el Col·legi va presen
tar el nou Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica, que 
neix amb el nom d’UFAE (Unitat de Fisioteràpia Aquàtica 
Especialitzada). Aquest grup, que està format per l’Eva 
Cirera, la Montse Ferrer, l’Esther Mur, l’Anna Verdú i en 
Rafel Nadal, va estar apadrinat pel Sr. David Barrufet, 
exporter d’handbol del FC Barcelona i internacional amb 
la selecció espanyola, que va explicar la seva experiència 
amb la Fisioteràpia aquàtica i com aquesta l’ha ajudat en 
la recuperació de la majoria de les seves lesions.

L’objectiu de la creació de la UFAE és presentar una lí
nea de tractament que, tot i que no és nova, encara és 
poc coneguda al nostre país. Atenent a aquesta circums
tància, la UFAE vol possibilitar l’obertura d’una nova 
opció professional per als fisioterapeutes i, en base a 
aquest objectiu ha elaborat –i presentat a la conferència 
el Manual de Fisioteràpia Aquàtica, una eina que pretén 

ser un punt de partida per a tots aquells i aquelles fisio
terapeutes que vulguin descobrir l’apassionant món de 
l’aigua i un document únic en tot el territori de Catalu
nya, dirigit a tots aquells professionals que es dediquen 
a l’àmbit de la Fisioteràpia aquàtica, per tal de treballar 
sobre unes mateixes bases i directrius a l’hora d’abordar 
qualsevol tractament dins d’aquest medi.

La conferència va servir també per presentar una forma
ció semipresencial, el Curs d’iniciació a la teràpia aquàti
ca, que s’iniciarà el 29 d’octubre i que comptarà amb 
una part teòrica en línia i una part pràctica a la piscina, 
i l’objectiu de la qual és, entre d’altres, oferir les eines i 
coneixements elementals que ha de tenir el fisioterapeuta 
que treballa en el medi aquàtic així com les directrius per 
afrontar el tractament terapèutic amb l’aigua com a mitjà.

Bona feina i benvinguts, companys!

La Secció Territorial de Girona del CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut 
signen un conveni de col·laboració
El passat 23 de juliol, la Secció Territorial de Girona del 
CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut van signar un 
conveni de col·laboració. 

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, i el gerent de Mon
tepio Girona, Sr. Albert Font, van rubricar un acord, 
l’objectiu del qual és que els col·legiats de les comar

ques gironines i els seus familiars de primer grau obtin
guin un descompte del 14.5% sobre la tarifa oficial vigent 
en les obtencions i/o renovacions dels certificats mèdics 
psicotècnics necessaris per obtenir permisos i llicències 
tals com el permís de conduir, llicència d’armes, habili
tació per a personal de seguretat privada, títol de patró 
d’embarcació, etc.

D’esquerra a dreta: David Barrufet, Eva Cirera, Esther Mur, Rafel Nadal, Anna Verdú i Montse Ferrer.
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Informació sobre les retencions de l’IRPF que afecten a activitats professionals, 
com és el cas dels fisioterapeutes en exercici lliure de la professió
Tal i com estableixen el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
el foment de la competitivitat i el Reial Decret-Llei 20/2011, 
de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pres
supostària, tributària i financera per a la correcció del dèfi
cit públic, a partir de l’1 de setembre de 2012 i fins el 31 de 
desembre de 2013, les retencions a practicar a compte de 
l’IRPF seran del 21% en lloc del 15% que es retenia fins ara. 

Aquest increment en la retenció és provisional i serà vigent 
fins a l’1 de gener de 2014. A partir d’aquesta data, les re
tencions a practicar a compte de l’IRPF seran del 19%.

Recordarvos, també, que des de l’1 de setembre de 
2012, la retenció reduïda per a professionals amb alta 
inicial recent, ha passat del 7% al 9%.

Recordatori sobre les novetats en matèria d’IVA
Segons estableix la Llei de l’IVA, i en base al seu arti
cle 20, està exempt de l’esmentat impost l’assistència 
a persones físiques realitzada per professionals mèdics 
o sanitaris.

D’acord amb l’esmentat article, tenen la condició de pro
fessional mèdic o sanitari, entre altres, els considerats 
com a tals en l’ordenament jurídic i, entre ells, s’hi tro
ben els fisioterapeutes.

Tal i com queda acreditat en la CDGT 15/02/2002, CDGT 
04/10/2001, CDGT 10/10/1996, quedaran exempts els 
serveis de rehabilitació prestats per fisioterapeutes, 
per tractarse de serveis d’assistència a persones físi
ques en l’exercici d’una professió sanitària. La CDGT del 
15/02/2002, afegeix, a més, “sense que sigui preceptiva 
una prescripció mèdica prèvia”.

Per a més detall, ens remetem a la CDGT del 04/10/2001, 
que relaciona i analitza cada un dels serveis exempts 
realitzats per personal mèdic o sanitari

•	 Diagnòstic
•	 Prevenció 
•	 Tractament

i fa referència a la Resolució de la Direcció General de 
Tributs de 29 d’abril de 1986 (BOE del 08/05/1986), la qual 
declarava els serveis de rehabilitació pres-
tats per fi-
sioterapeu-
tes exempts 
d’IVA, per 
tractar-se 
de serveis 

d’assistència a persones físiques en l’exercici d’una 
professió sanitària.

No obstant això, segons estableix l’article 91 de 
l’esmentada Llei de l’IVA, i en base a la mateixa CDGT del 
15/02/2002, “no estaran exempts, i per tant estaran sub
jectes  a l’impost […] els serveis d’assistència sanitària 
prestats per un fisioterapeuta, realitzats amb altres fins, 
per exemple estètics, al marge i amb independència 
d’una actuació mèdica relativa al diagnòstic, prevenció 
o tractament d’una malaltia”. 

Des de l’1 de setembre de 2012, 
els esmentats serveis realitzats 
al marge d’un tractament sanitari 
tributen al 21% d’acord amb el que 
estableix el RDL 20/2012 de 13 de 
juliol de 2012 (BOE del 14/07/2012) 
i la Resolució de la Direcció Gene
ral de Tributs de 2 d’agost de 2012 
(BOE del 06/08/2012).

Podeu consultar la normativa 
aplicable aquí.

Per a mes informació, podeu realitzar les con-
sultes a través de la pàgina web del Col·legi 
www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.
asp?assessor=fiscal

http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/legislacio/20120714 RD Ley 20-2012 de 13 de Julio BOE 14 07 2012 Medidas estabil Presupuestaria.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/legislacio/20120714 RD Ley 20-2012 de 13 de Julio BOE 14 07 2012 Medidas estabil Presupuestaria.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/legislacio/20111231 RD Ley 20-2011 BOE 31 12 2011 MEDIDAS URGENTES.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/legislacio/20111231 RD Ley 20-2011 BOE 31 12 2011 MEDIDAS URGENTES.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/exercici/IVAenFisioterapia.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
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Nova remesa per a les quotes col·legials impagades del 2n semestre
Us comuniquem que durant la segona quinzena de setem
bre es tornarà a presentar el rebut corresponent a la quo
ta col·legial del 2n semestre de 2012 a aquells col·legiats 
que, per motius diversos, no han atès el seu pagament. 

Us preguem que prengueu les mesures pertinents per 
tal d’evitar noves devolucions i estalviar despeses i 

molèsties a tots. Per tal efec
tuar el canvi de dades ban
càries podeu descarregarvos 
l’imprès que trobareu a la pà
gina web del Col·legi www.
fisioterapeutes.cat/tramits/ 
domiciliacio_bancaria.doc

Un nou escrit al Bloc de la Junta
Us comuniquem que ja hi ha un nou escrit a l’apartat del 
Bloc de la Junta. Aquesta vegada és el torn de la nostra 
companya i vicedegana del CFC, Sra. Montserrat Inglés, 
que analitza la situació actual i les perspectives de futur 
de la Fisioteràpia en Atenció Primària i Salut Comuni
tària a Espanya. 

Segons la Sra. Inglés, actualment “és difícil parlar 
d’uniformitat de les Unitats de Fisioteràpia en AP dins 
la mateixa comunitat autònoma i entre elles, […] per fer
ho és necessari un procés de redisseny dels serveis de 
Fisioteràpia i la relació amb els EAP […] i plantejar una 
sèrie de prioritats i reptes de futur”.

Cicle de conferències gratuïtes a Girona sobre la importància de la Fisioteràpia
Coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia (8 de 
setembre) i amb la gran festa de la Fisioteràpia que tin
drà lloc a Barcelona el 27 d’octubre, la Secció Territorial 
de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
per commemorar aquests actes, vol presentar un cicle 
de conferències gratuïtes dirigides a la ciutadania, que 
tindran lloc a la seu de la Secció (c/Albereda, 35, 3a 
planta, Girona) entre el 22 de setembre i el 20 d’octubre.

D’altra banda us recordem que la celebració del DiFT 
tindrà lloc, a l’Arc de Triomf de Barcelona, el proper 
dissabte 27 d’octubre d’11.00 h a 17.00 h. Aquesta gran 
festa de la Fisioteràpia és un esdeveniment que vol con
vertirse en un acte anual de caràcter lúdic, participatiu 
i obert a tothom; i tot sota un lema: aFISIOna’t! 

El Fisioinquiet, a càrrec del fisioterapeuta Sr. 
Lluís Puig, 22 de setembre

Benestar i prevenció amb exercici físic, a càrrec 
de la fisioterapeuta Sra. Alba Resplandis, 6 
d’octubre

Conèixer i enfrontarse al dolor crònic, a càrrec 
del fisioterapeuta Sr. Xevi Sala, 20 d’octubre

Us hi esperem!
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