
Dediquem el videoconsell del mes de juny a la pràctica de la natació
Amb el mes de juny arriba l’estiu, i amb ell els fantàstics 
dies de sol, les nits a la fresca i el banys a la platja i la 
piscina. Per aquesta raó hem considerat oportú dedicar 
el nostre videoconsell del mes de juny a la pràctica de 
la natació i a donar consells de com nedar per evitar 
lesions d’esquena.

Tot i que sabem que nedar és un dels exercicis més com-
plets que hi ha, ens manté en forma i prevé futurs pro-
blemes d’esquena, hem de tenir presents uns consells 
bàsics per fer-ho correctament, sense contratemps ni 
lesions. Així doncs, es desaconsella nedar a papallona 
si es pateix algun problema d’esquena, atès que aquesta 
postura genera un increment de la curvatura de la co-
lumna vertebral gens beneficiosa. Si es té problemes de 
cervicals, en canvi, aconsellem nedar a crol amb el cap 
fora, a crol normal, a esquena normal i, sobretot, a braça.

Al videoconsell també parlem dels beneficis de la immer-
sió a l’aigua, com el seu efecte drenant, l’enfortiment de 
la musculatura sense càrrega articular i el menor risc 
de caigudes, per tant es converteix en un exercici molt 
adequat per a la gent gran.

Hem ampliat, extraordinàriament, el termini per tal que 
actualitzeu les dades que, obligatòriament, han de cons-
tar al Registre de professionals sanitaris de Catalunya. 

Aquest enllaç us portarà a una plataforma d’autogestió 
de dades personals per validar-vos. Ompliu la casella del 
NIF i la del número de col·legiat per tal que el sistema 
comprovi que sou fisioterapeutes col·legiats, i seguiu les 
instruccions que el sistema posa a la vostra disposició.

Una vegada registrats, podreu accedir a les vostres da-
des a través de la pestanya ‘Intranet’ que trobareu a la 
pàgina principal del web del CFC. S'amplia el termini per 
omplir totes les dades fins el 30 de setembre.

Més informació aquí.

Ampliació extraordinària del termini d’actualització de dades del Registre de 
professionals sanitaris fins a finals de setembre

Trobareu més informació 
sobre aquest tema al 
Noticiari 96 de gener-febrer 
que podeu consultar  
en línia aquí.
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El CFC en cap cas cedeix les dades col·legials a tercers sense autorització
Arran de la informació que ens ha fet arribar un centre 
de Fisioteràpia censat al CFC sobre la cessió, per part del 
CFC, de la nostra base de dades col·legial a la revista The 
ecoblog journal, us informem que el Col·legi en cap cas 

ha cedit aquesta informació i que intentarà, per tots els 
mitjans, esbrinar el motiu pel qual aquesta revista indica 
que les adreces a les quals envia els correus electrònics 
ha estat facilitada pel CFC, cosa que és totalment falsa.

El Dit
Fulls informatius Núm. 38 - Any 2015

Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

http://fisiotv.cat/player.php?nid=177&b1=&b2=&b3=&video=consells_de_com_utilitzar_la_piscina_per_fer_exercici_saludable.mp4
http://intranet.fisioterapeutes.cat/ca/public/collegiate/activation
http://intranet.fisioterapeutes.cat/ca/login
http://www.fisioterapeutes.cat/docs/repositori/rps/instruccions_acces_formulari_RPS.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/noticiari/noticiari96.pdf
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Modificació en les retencions de l’IRPF tant per a assalariats com per a autònoms
Us comuniquem que s’ha aprovat el Reial Decret 09/2015 
d’11 de juliol, que modifica l’IRPF i que té com a efecte 
pràctic immediat una baixada de les retencions, tant per 
als assalariats com per als professionals autònoms. 

Aquesta baixada no afecta els rendiments econòmics 
dels professionals que hagin tingut uns ingressos infe-
riors a 15.000 € atès que l’IRPF es manté en un 15%. 

Per als assalariats, la rebaixa de les retencions és efec-
tiva a partir del 12 de juliol, però per raons tècniques i 

Tipus Rendiment A partir del 12 de juliol de 2015

Rendiments activitat 
econòmica

Rendiments per activitats professionals en general 15%

Activitats professionals que s’inicien, s’aplicarà l’any 
que inicia i els dos següents

7%

Cursos, conferències, col·loquis, seminaris, etc. o elaboració d’obres literàries, 
artístiques o científiques amb cessió del dret a la seva explotació

15%

Rendiment procedent de l’arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans 
(lloguers sobre consultes i locals) d’aplicació pràctica a partir del mes d’agost de 2015

19,5%

d’implementació informàtica, es pot aplicar a la nòmina del 
mes d’agost, si l’empresa pagadora ho creu convenient.

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

Vols treballar a Andorra aquest estiu?
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra busca fi-
sioterapeutes interessats a treballar, durant l’estiu, fent 
suplències a diferents centres.

Aquells que hi estigueu interessats podeu enviar el vos-
tre CV per correu electrònic a fisioterapeutes.andorra@
gmail.com. Caldrà, a més, que presenteu el títol o certi-
ficat substitutori i l’expedient acadèmic, ambdós amb la 
postil·la de La Haia.

Per a més informació podeu contactar directament amb 
el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra a:

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra
Ctra. de l'Obac 12-14 Edif. Forestal Esc. A Baixos AD500 Andorra la Vella
Telf. 00(376)809030 - Fax 00(376)866630 - fisioterapeutes.andorra@gmail.com

Així doncs, amb efecte de 12 de juliol, el tipus de reten-
ció sobre els rendiments d’activitats professionals es re-
dueixen i seran els següents:

http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
mailto:fisioterapeutes.andorra%40gmail.com?subject=
mailto:fisioterapeutes.andorra%40gmail.com?subject=

