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El passat diumenge 5 d’abril, el degà del Col·legi va realitzar un Instagram Live per explicar les actuacions 
realitzades i respondre a les consultes plantejades pels col·legiats. Algunes preguntes no es van poder respondre 
al moment. A continuació, trobareu les respostes. 

Si teniu més consultes no dubteu a fer-nos-les arribar a cfc@fisioterapeutes.cat  

 
AJUTS PER A AUTÒNOMS 

PREGUNTES RESPOSTES 

Hi ha ajudes específiques per als autònoms 
amb fills al seu càrrec? 

No. 

Si has estat de baixa 15 dies, tens dret a 
demanar ajuda? 

Sí, però en aquest cas es recomana demanar l’ajuda per 
reducció del 75% d’ingressos des del dia després al 
reconeixement d’alta per malaltia comuna. 

Hi ha ajudes pels autònoms societaris? Els autònoms societaris poden optar a l’ajuda de la Seguretat 
Social per reducció del 75% dels ingressos. En aquests cas qui 
ha de complir el requisit és la societat i es recomana que 
l’autònom societari també es redueixi el “sou” en més d’un 
75%. 

Hi ha ajudes o serveis específics per a 
embarassades? 

No hi ha ajuts específics, excepte els propis que ja regula la llei 
per als casos de gestació. 

Es preveuen altres ajudes si l’estat 
d’alarma s’allarga? 

De moment no hi ha cap informació d’ajuda addicional. 

Sí que podem confirmar que les ajudes que fins ara es podien 
demanar fins el 14 d’abril, es podran demanar al mes de maig i 
això facilita enormement poder complir els requisits de 
reducció del 75%.  

Quines ajudes hi ha per als autònoms que 
tenen un centre privat tancat. 

Podeu trobar tota la informació relativa als ajuts que es poden 
sol·licitar actualment a: 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/assessories  

 
Quines ajudes hi ha per a autònoms que 
treballen en un centre que ha tancat. 

On s’obté tota la documentació necessària 
per sol·licitar les ajudes? 

S’aconsella demanar l’ajut si hi ha menys 
d’un 75%? 

 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus
mailto:cfc@fisioterapeutes.cat
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/assessories
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CENTRES 
PREGUNTES RESPOSTES 

Els centres no registrats al Departament 
de Salut poden tenir problemes per 
demanar ajudes? 

L’assessoria jurídica del Col·legi considera que no. Les ajudes 
no estan condicionades al fet que el centre estigui registrat al 
Departament de Salut. 

Hi haurà protocols de reobertura dels 
centres? 

El Departament de Salut està treballant en aquest protocol; 
estem a l’espera de conèixer els detalls. 

Protocol de equipament pacient / 
fisioterapeuta 

Necessitarem EPIs? En tindrem? Material, 
desinfecció... L’Estat o la Generalitat 
oferirà aquest material o cadascú l’ha 
d’adquirir? 

El Col·legi ha fet la petició al Departament de Salut perquè 
proveeixi aquest material, El CGCFE ha fet la mateixa petició al 
Ministerio de Sanidad. 

El Col·legi també està fent gestions amb proveïdors privats. 

Si no tenim material, no podem treballar? Caldrà veure els protocols del Departament de Salut. En la 
situació actual i per tal de no ser un vector de transmissió de la 
infecció recomanem no fer tractaments si no es disposa dels 
EPIs adequats. 

 

 

VOLUNTARIAT 
PREGUNTES RESPOSTES 

Està funcionant? Sí, s’atenen casos per videoconferència i s’ha facilitat a l’Administració 
perquè en puguin fer ús. 

Com hi accedeixo? T’hi pots inscriure a: 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/3/16/obrim-
una-borsa-voluntariat-per-prestar-serveis-sanitaris-socials  

 

 

ACCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
PREGUNTES RESPOSTES 

Com es pressiona l’Estat? Esteu 
en contacte amb els mitjans de 
comunicació? 

S’està treballant a través del CGCFE. 

Sí, s’està en contacte per tenir presència als mitjans i atenent les 
peticions directes que ens fan. 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/3/16/obrim-una-borsa-voluntariat-per-prestar-serveis-sanitaris-socials
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/3/16/obrim-una-borsa-voluntariat-per-prestar-serveis-sanitaris-socials
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Com queda la resolució dels ajuts 
per a la investigació i projectes 
solidaris? 

Amb motiu de l’estat d’alerta sanitària provocat per la COVID-19, la 
Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va resoldre, 
en la sessió de 18/03/2020, interrompre els terminis de resolució de la 
Convocatòria 2019 d’ajuts a la investigació del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència 
el Reial Decret. 

Els serveis/àrees del Col·legi 
continuen operatives? 

Sí, tot el personal està treballant de manera telemàtica, et podran 
atendre per correu electrònic i per telèfon, consulta aquí les extensions: 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/atencio_collegial  

Es faran més monogràfics i 
formacions gratuïtes? 

Sí, podeu trobar la programació a 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/pindoles i 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/ 

Cal estar apuntats per accedir a 
les formacions? 

Ho podeu consultar per a cada formació. Les que es facin per YouTube 
són de difusió en obert, només caldrà accedir a l’enllaç. 

Caixa de solidaritat de diners per 
als professionals més afectats  
 

S’ha creat una bústia de contacte per a situacions d’emergència, 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/4/3/cfc-
obre-un-servei-ajuda-per-atendre-colegiades-colegiats-situacio-
emergencia 

Què passarà amb la quota 
col·legial? 

És una decisió complexa. Aquesta crisi no ha afectat tothom per igual 
com per poder prendre una decisió universal. El més fàcil per a nosaltres 
seria condonar-la (anul·lar-la) i tothom estaria content. Però si volem 
continuar fent coses com poden ser una campanya per tornar a confiar 
en el fisioterapeuta, reforçar el servei d’assessories, crear el fons 
d’emergències, dotar d’ajudes específiques del Col·legi a 
fisioterapeutes... és necessari disposar de recursos. Òbviament, 
flexibilitzar el pagament de la quota fraccionant-la en dos o tres 
pagaments a qui ho sol·liciti. Qui no pugui pagar perquè realment no 
pot, haurem de buscar la manera de donar-li cobertura. 
És una decisió que, per sort, no ens caldrà prendre fins al juny i, per tant, 
podrem veure com està la situació en aquell moment 

 

 

ALTRES 
PREGUNTES RESPOSTES 

Quines conseqüències tindrà la COVID-19 
per a altres patologies? 

Actualment no tenim prou evidència científica per poder-ho 
determinar. 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/pindoles
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/4/3/cfc-obre-un-servei-ajuda-per-atendre-colegiades-colegiats-situacio-emergencia
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/4/3/cfc-obre-un-servei-ajuda-per-atendre-colegiades-colegiats-situacio-emergencia
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2020/4/3/cfc-obre-un-servei-ajuda-per-atendre-colegiades-colegiats-situacio-emergencia
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Equipament necessari per atendre una 
urgència.  

Es necessiten mascareta (que han de portar el fisioterapeuta i 
el pacient), guants i gel hidroalcohòlic. Seria aconsellable bata 
d’un sol ús o més d’una bata. 

El Col·legi, no té competència per fer un 
tancament dels centres? 

No, és competència del Departament de Salut i/o el Ministeri 
de Sanitat. Actualment l’activitat s’ha suspès i s’ha restringit a 
URGÈNCIES I TRACTAMENTS INAJORNABLES. 

Fisioteràpia domiciliària: On s’emparen?  El de la fisioteràpia domiciliària quedaria emparat en dos 
punts. Si són autònoms dins els autònoms. Si són assalariats 
dependrà si l'empresa ha fet ERTO o no. En relació a les 
mesures de seguretat, han de seguir les mateixes premisses 
que les d'un centre. Quan es fan domicilis el centre és allà, és a 
dir, s'ha de poder garantir les mesures de protecció per part 
del pacient i del fisioterapeuta. 

Els fisioterapeutes que treballen a una 
mútua: requerits per la Generalitat, estan 
obligats? Poden triar torn? 

 

En principi, si són fisioterapeutes que treballen per a tercers i el 
seu lloc de treball es manté obert, no poden negar-se a la seva 
prestació, llevat que s’hagin d’executar sense les mesures de 
seguretat i higiene, perquè aleshores es poden acollir a l’article 
21.2 de la Ley de prevencion de riesgos laborales, i deixar de 
prestar el servei.   

 

Que podem fer davant la denegació de 
l’ERTO de l’empresa amb 8 persones 

Hauríem de veure la memòria que varen presentar, ja que 
s’han tramitat ERTOs per a centres de fisioteràpia per causa de 
força major i els han estimat. Per tant, aquest centre podria 
tornar a presentar ERTO per causa de força major, amb una 
memòria potent que inclogui totes les resolucions més recents 
que s’han dictat per part de Conselleria i Dirección Gral de prof 
Sanitarias. 

 

Els centres dins d’Igualada, no podem 
accedir al centre: ajuda de força major? 
Les ajudes seran peribles entre elles? 

Al tractar-se de zona confinada, interpretem ni els ERTOs ni els 
CATA (Cessament d’Activitat del Treballador Autònom) que 
al·leguin causa de força major, no tindran cap mena de 
problema en ser acceptats. No entenc la paraula “peribles”, ja 
que no crec que tingui referència a caducitat. Si la consulta és 
sobre compatibles, en principi cal dir que els diferents tipus 
d’ajuts públics són incompatibles entre ells. 

 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus

	Amb motiu de l’estat d’alerta sanitària provocat per la COVID-19, la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va resoldre, en la sessió de 18/03/2020, interrompre els terminis de resolució de la Convocatòria 2019 d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

