
Tramitació de l’ajut per naixement i/o adopció 

Aquells col·legiats o col·legiades que hagin demanat la bonificació de la quota 
col·legial per naixement o adopció dins del 1r semestre, gaudiran d’aquesta 
bonificació a la quota del 2n semestre de l’any en curs. Aquells que ho demanin dins 
del 2n semestre, gaudiran de la bonificació de la quota el 1r semestre de l’any següent. 
Recordem que per a la sol·licitud d’aquesta bonificació hi ha un termini de 120 dies 
naturals des del naixement i/o adopció. Podeu trobar el formulari per a aquesta 
sol·licitud a la pàgina web del
Col·legi, https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/finestreta-unica/bonificacions-
quota-collegial/naixament-adopcio 

Tramitació de la baixa col·legial 

Aquells col·legiats o col·legiades que tinguin previsió de demanar la baixa col·legial 
per canvis en la seva situació laboral i/o per no exercir la Fisioteràpia, hauran de 
gestionar la seva baixa mitjançant l’enviament, a la Secretaria del CFC, dels formularis 
que podran trobar a la pagina web del Col·legi,  
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/finestreta-unica/tramits-generals/baixa-
collegial, adjuntant la documentació sol·licitada. D’acord amb els procediments de 
gestió implementats pel CFC, la sol·licitud i la documentació haurà de ser enviada o 
presentada amb la signatura original per correu postal, per correu electrònic o 
personalment, i no es conclourà el procés de baixa si no se segueixen els tràmits 
requerits i, per tant, no es podran cancel·lar rebuts de les quotes generades per 
l’incompliment d’aquests requisits. 

Preferiblement, el termini per a la presentació de la baixa col·legial serà abans de 
finalitzar l’últim dia del mes que acabi el semestre. En el cas de presentar la sol·licitud 
de baixa en altres períodes de l’any, es procedirà a la devolució de la part proporcional 
de la quota abonada, comptant des de la data de la baixa efectiva fins a la del final del 
semestre.   
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Tramitació de bonificacions de quotes 

Aquells col·legiats o col·legiades que, acomplint els requisits necessaris, vulguin 
sol·licitar la bonificació com a col·legiat no exercent i/o amb jubilació, no hi ha 
termini de presentació, però un cop rebuda la sol·licitud, la validesa de la bonificació 
s’iniciarà a partir de l’aprovació de la sol·licitud. Podeu trobar els formularis a 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/finestreta-unica/bonificacions-quota-
collegial 

Qui se’n pot beneficiar? 

Aquelles col·legiades i col·legiats en situació d’alta exercent que acreditin no 
exercir la Fisioteràpia i/o es trobin en situació de jubilació/incapacitat 
professional parcial o total. 

Quina bonificació tindran? 

Col·legiades o col·legiats no exercents 

A aquestes col·legiades i col·legiats se'ls bonificarà el 50% de la quota 
col·legial vigent en el moment de la sol·licitud, i tindrà vigència a partir de 
l’aprovació de la bonificació per part de la Junta de Govern. Aquesta bonificació 
comporta no tenir les cobertures de la Pòlissa de Responsabilitat Civil subscrita 
pel Col·legi a favor dels seus col·legiats. 

La bonificació tindrà validesa fins a final de l’exercici de la petició. Una 
vegada exhaurit aquest termini, s’haurà de renovar -si el col·legiat així ho 
estima convenient-, presentant la sol·licitud de renovació i la documentació 
adient abans d’acabar el termini de validesa, és a dir, abans del 15 de 
desembre de l’exercici que correspongui.  

Un cop aprovada la bonificació com a col·legiat/da no exercent, es podrà 
restablir la situació a col·legiat exercent trametent al CFC els formularis 
pertinents i, gestionada aquesta nova situació, es girarà el rebut de 
regularització de la part proporcional de la quota del semestre que correspongui. 

Col·legiats amb jubilació/incapacitat professional parcial 

Una vegada presentada i aprovada la bonificació per jubilació/incapacitat 
professional parcial, els col·legiats gaudiran de la bonificació del 50% de la 
quota col·legial fins que l’organisme competent aprovi la situació de 
jubilació/incapacitat professional total i, un cop presentada la documentació 
pertinent, passaran a gaudir de la bonificació del 100% de la quota com a 
col·legiat jubilat. Mentre que es trobin en situació de col·legiat amb 
jubilació/incapacitat professional parcial, gaudiran de les cobertures de la 
Pòlissa de Responsabilitat Civil.  
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Col·legiats amb jubilació/incapacitat professional total 

Podran gaudir de la bonificació del 100% de la quota col·legial amb tots els 
serveis del Col·legi, a excepció de les cobertures de la Pòlissa de 
Responsabilitat Civil. Un cop presentada i tramitada la documentació i la 
sol·licitud, la bonificació tindrà vigència a partir de la seva aprovació, amb 
conseqüència en els rebuts del semestre en curs i següents, fins que el 
col·legiat/da compleixi l’edat de 75 anys, data en què finalitzarà la bonificació, 
procedint-se, d’ofici, a la seva baixa col·legial. 

Volem, també, fer un incís sobre la necessitat d’actualitzar les dades col·legials, 
professionals, de canvis de domicili, lloc de treball, correu electrònic, etc., per tal 
de poder oferir un millor servei i, també, per complir amb el que estableix l’article 
22.4 dels estatuts del Col·legi. 

En aquest sentit, recordar que disposar d’un compte d’usuari a la intranet del CFC 
facilita la modificació de les dades personals i professionals, a més de la possibilitat de 
descarregar-se directament les factures de les quotes col·legials. 

Per donar-se d’alta com a usuari, només cal clicar en aquest enllaç
https://intranet.fisioterapeutes.cat/ca/login 

i seguir les indicacions....... 

Per a mes informació, contacteu amb el Col·legi al correu electrònic 
cfc@fisioterapeutes.cat o  al telèfon 93 207 50 29.  

Us agraïm la vostra col·laboració. 
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