
 

 

Aquesta situació excepcional que estem vivint ha provocat, entre d’altres, que molts de 
vosaltres veieu afectada la vostra vida laboral, bé sigui perquè teniu un centre o consulta 
de fisioteràpia, perquè hi treballeu o perquè sou autònoms. 

Els assessors laboral, jurídic i fiscal del Col·legi, atenent al màxim nombre de casuístiques 
possible, han elaborat un seguit de documents perquè tingueu tota la informació 
necessària a l’hora de tramitar la sol·licitud dels ajuts que tant l’Estat com la Generalitat 
han previst en aquestes circumstàncies, sens perjudici de posteriors normes o 
aclariments oficials. 

 

Empresaris i treballadors de centres i consultes de fisioteràpia 

Aquells que tingueu personal assalariat, segurament us ha passat o us passarà pel cap 
realitzar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). En aquest document 
trobareu informació sobre què és un ERTO, si us hi podeu acollir per força major, quan 
cal sol·licitar-lo, quines implicacions té per a l’empresa i quins tràmits cal realitzar. 

Aquells que treballeu en un centre o consulta de fisioteràpia hi trobareu la resposta a 
què cobrareu si l’empresa per a la qual treballeu fa un ERTO i si cal que realitzeu algun 
tràmit al respecte. 

 

Treballadors autònoms 

Si ets autònom, el primer que has de fer, i molt important, és pagar la quota del mes de 
març. A continuació –i com recull el diagrama que t’hem preparat-, has de reunir la 
informació i documentació bàsica necessària per demostrar que no pots seguir 
treballant. Tot i que la fisioteràpia no es trobi al llistat de suspensió obligatòria acordat 
pel Govern de l’Estat RD 463/2020 i 465/2020, des del Col·legi, i en base a la Resolució 
SLT/762/2020 de 23 de marc del Departament de Salut i a l’Informe tecnicojurídic del 
CGCFE, entenem que es pot defensar la sol·licitud de la prestació per cessament 
d’activitat sempre i quan el centre es dediqui de forma exclusiva a la sanitat  privada i 
no rebi urgències. 

En el cas de no complir els requisits anteriors o no estar-ne segur, pots sol·licitar la 
prestació per reducció d’ingressos. 

D’acord amb la teva casuística, i en funció dels ingressos, caldrà que valoris si et convé 
més tramitar l’ajut que atorga el Govern central (prestació extraordinària per cessament 
d’activitat o per reducció del 75% dels ingressos) o bé el que ofereix la Generalitat (ajut 
de fins a 2.000 € amb un pagament únic), atès que els ajuts són incompatibles entre si.  

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/notes-sobre-erto-covid-19-fisioterapeutes_cat.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/diagrama.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790761.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790761.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/collegis/informe-juridico-colegiados_cgcfe.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/collegis/informe-juridico-colegiados_cgcfe.pdf


Actualment i a priori, l’ajut que ofereix l’estat espanyol sembla el més favorable, tot i 
que cal que tinguis clar que és incompatible amb altres prestacions que es puguin rebre 
de la Seguretat Social (com jubilació parcial, baixa per malaltia, maternitat, atur, baixes 
per risc durant l’embaràs...). Trobaràs tota aquesta informació –i molta més- detallada 
en aquest document. 

Sigui quin sigui l’ajut que decideixis demanar, els terminis per a la seva sol·licitud són: 

o Ajuts de l’Estat: 
o Si és per cessament d’activitat es pot tramitar ja i fins el 14 d’abril de 2020 
o Si és per reducció d’ingressos, es recomana esperar fins a l’1 d’abril de 

2020 
o Ajuts de la Generalitat: a tramitar a partir de l’1 d’abril de 2020 

 

Els tràmits per a la sol·licitud dels ajuts que atorga el Govern central cal fer-los 
mitjançant la mútua d’accidents de treball a la que estiguis adscrit, que són les entitats 
que tenen delegades les prestacions de la Seguretat Social. En aquest document hi 
trobaràs una relació de les principals mútues de treball i del tràmit a seguir per a 
cadascuna d’elles.  

Si no saps quina és la teva mútua de treball, en aquest document t’hem preparat un 
tutorial on, pas a pas, s’explica com esbrinar-ho. 

 

Esperem haver-te ajudat a resoldre dubtes, però si hi ha qualsevol altra qüestió que no 
hagi quedat resolta en aquesta informació, pots contactar amb les assessories laboral 
laboral@fisioterapeutes.cat i fiscal fiscal@fisioterapeutes.cat, segons et convingui. 

El Col·legi està treballant en la tasca d’ampliar el servei d’Assessoria, atès la altíssima demanda 
que està tenint aquests dies. 

Pots consultar els horaris i extensions telefòniques d’Atenció Col·legial per atendre aquestes i 
altres qüestions seguint aquest enllaç. 

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/prestacions-autonoms-covid-19_cat.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/instruccions-paga-extra-covid-19-segsocial_cat.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/instruccions-saber-mutua-lautonom-fisio_cat.pdf
mailto:laboral@fisioterapeutes.cat
mailto:fiscal@fisioterapeutes.cat
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/atencio_collegial

