
 

Resolució 03/2021, de 3 de novembre, per la qual es regula la concessió d’ajuts per a projectes 
solidaris i/o de cooperació i d’acció social del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

 
 

Presentació 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) contempla, a la seva missió i visió institucionals i en el 
marc de la Responsabilitat Social Corporativa, la voluntat de realitzar actuacions en pro de la millora de 
la salut de la ciutadania, en línia amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 de 
Salut i Benestar, de la nova agenda de desenvolupament sostenible de la UNESCO. 

 
D’aquest compromís, i atenent les previsions establertes en l’article 5, apartat g) i l’article 6, apartats a) i 
c) dels Estatuts del Col·legi, la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estableix el 
sistema de concessió d’ajuts per a projectes solidaris i/o de cooperació i d’acció social. 
 
Els projectes d’acció social tenen com a objectiu principal impulsar accions en l’àmbit de la fisioteràpia en 
els camps assistencial, de la docència, la recerca i la transferència de coneixements centrats en les 
desigualtats, pobresa, exclusió, entre d’altres, que succeeixen en la nostra realitat més propera, 
l’anomenat quart món. 
 
D’altra banda, la cooperació internacional per al desenvolupament té com a objectiu principal promoure la 
realització de projectes relacionats amb la cooperació internacional per al desenvolupament a països en 
vies de desenvolupament en l’àmbit de la fisioteràpia en els camps assistencial, de la docència, la recerca 
i la transferència de coneixements. 

 
Entenem que la cooperació s ’ ha de basar en el respecte a la diferència i ha de promoure, en les 
col·lectivitats receptores, el desenvolupament des de la pròpia comunitat i experiència, fruit de la història 
i de la realitat sociocultural de cada poble, i també ha de fer possible un desenvolupament autosostingut 
que eviti la dependència econòmica dels receptors. 

 
La cooperació ha de promoure el dret a la llibertat, la igualtat entre dones i homes, i, en general, el ple 
exercici dels drets humans. Els projectes de cooperació d'àmbit local s'adreçaran de manera prioritària a 
realitats similars, per tal de contribuir a afermar la democràcia i l'autonomia local. En aquells països on 
es violen sistemàticament els drets humans bàsics, la cooperació ha d'estar organitzada i canalitzada a 
través de la societat civil. 

 
 

1| Objecte 
L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
admissió, avaluació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui el Col·legi per a projectes 
solidaris i/o de cooperació i desenvolupament i d’acció social promoguts per ONGs, entitats solidàries i 
persones físiques. 

 
 

2| Destinataris 
Poden optar als ajuts: 
- Persones físiques que reuneixin la condició de ser col·legiats del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya i d’estar al corrent dels deures col·legials. 
 



 

- Entitats i associacions sense ànim de lucre, amb seu social a Catalunya i inscrites al Registre Català 
d’Associacions i que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats de support social, 
solidàries i/o de cooperació i desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l'ajuda 
humanitària en l'àmbit internacional. 

 
- Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al sistema, cap col·legiat podrà obtenir 

més de dos ajuts per al mateix projecte de forma consecutiva. 
 

En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats que puguin 
perjudicar la fisioteràpia. 
 
 
3| Documentació  
3.1. Formulari normalitzat de la convocatòria on es demanen dades dels següents capítols: 

- Capítol 1. Dades generals del projecte 
- Capítol 2. Objectius i resultats esperats 
- Capítol 3. Dades dels beneficiaris 
- Capítol 4. Dades de l'entitat sol·licitant (promotora del projecte) 
- Capítol 5. Dades de la contrapart 
- Capítol 6. Organització del projecte 
- Capítol 7. Terminis d’execució 
- Capítol 8. Recursos del projecte 
- Capítol 9. Dades econòmiques del projecte 
- Capítol 10. Viabilitat del projecte 
- Capítol 11. Seguiment i verificació del projecte 

 
3.2. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal si es tracta d’una entitat o del NIF si es tracta d’una 

persona física. 
 
A més, en el cas de projectes de cooperació a l’exterior i en els quals figurin entitats locals en el projecte, 
caldrà incloure també: 
 
3.3. Documentació acreditativa de la/les contrapart/s 

 
3.4. Mapes i referents de localització 

 
3.5. Carta de suport al projecte de la contrapart 

 
 
4| Presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de formalitzar  en els models  normalitzats  que faciliti el Col·legi amb lletres 
majúscules o mecanografiades, per correu electrònic a cfc@fisioterapeutes.cat i la seva presentació 
implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 
És responsabilitat única del sol·licitant la correcta presentació dels documents anteriorment relacionats. 

 
5| Convocatòria i terminis de resolució 

mailto:cfc@fisioterapeutes.cat


 

- El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals. En el cas que l’últim 
dia sigui festiu, s’habilitarà el termini fins al següent dia hàbil. 

 
- Durant els 20 dies naturals a partir de la data de finalització de presentació de sol·licituds, la pàgina 

web del Col·legi informarà de les sol·licituds presentades. 
 
Respecte de les que siguin incorrectes, la pàgina web informarà de les adaptacions que calgui realitzar, 
tot oferint un termini de 30 dies naturals als efectes indicats. 

 
- En un termini de 20 dies es publicarà el llistat definitiu de les sol·licituds admeses i el càlcul del barem, 

tot oferint un termini de 5 dies en cas que es detecti alguna incorrecció en l’estat de la sol·licitud o 
del càlcul del barem. 

 
En aquesta fase no s’acceptarà la incorporació de documentació a la sol·licitud. 
 
- La resolució que decideixi els ajuts es farà pública en un termini de 10 dies naturals a partir de la data 
de publicació del llistat definitiu. 

 
Per a qualsevol dels terminis esmentats, en el cas que l’últim dia sigui festiu, s’habilitarà el termini 
fins al següent dia hàbil. 

 
Totes les comunicacions relacionades amb aquesta convocatòria d’ajuts es realitzaran als 
interessats mitjançant correu electrònic i a la pàgina web del Col·legi, en els terminis previstos per la 
convocatòria. 

 
 
6| Condicions bàsiques dels projectes 
Per tal que els projectes siguin considerats i avaluats hauran de complir les següents condicions: 

 
- Hauran de ser econòmicament viables i només es podrà imputar un 10% dels recursos rebuts pel 

Col·legi per a costos indirectes com despeses administratives i de gestió del projecte. 
 

- Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar als col·legiats dels seus 
objectius, del seu progrés i de la realitat del seu entorn, i també fomentar els valors de la solidaritat 
i la cooperació. En la informació es farà constar que el projecte ha estat subvencionat pel Col·legi. 

 
- Hi haurà una participació activa dels col·legiats en la preparació, seguiment, justificació i execució 

del projecte presentat. La representació de col·legiats ha de figurar, com a mínim, en la direcció 
del projecte i en la fase d’execució del mateix. En tot cas, la Junta de Govern es reserva el dret a 
rebutjar un projecte per manca de representativitat i activitat dels col·legiats. 

 
 
7| Durada del projecte 
El projecte tindrà un termini màxim d’execució de 18 mesos. 

 
 
 
 



 

8| Naturalesa dels ajuts 
Els ajuts concedits pel Col·legi no superaran el 80% del pressupost del projecte. L'entitat sol·licitant haurà 
d'aportar com a mínim un 20% del cost total amb fons propis o finançament de tercers. 

 
 
9| Prioritats dels projectes 

- Sectorials 
- Projectes que tinguin com a finalitat l'atenció en fisioteràpia de la població des de la prevenció, 

promoció, manteniment i recuperació. 
- Projectes de formació en fisioteràpia de personal sanitari local. 

- Dels beneficiaris 
- Es valorarà l'adequació dels objectius del projecte a la realitat cultural i a la forma 

d'organització social dels beneficiaris així com l'impuls a la democràcia participativa i 
l'autonomia local. 

- Es donarà prioritat a aquells projectes que tinguin com a destinataris  els sectors  més 
vulnerables de la població, en particular els infants, les dones, la gent gran, les comunitats 
indígenes, els refugiats, els desplaçats i els retornats. 

- També es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una continuïtat amb projectes 
d'anys anteriors o que formin part d’un programa més ampli de cooperació al 
desenvolupament de la zona receptora. 

 
 
10| Resolució 
Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Junta de Govern estudiarà els diversos 
projectes presentats. Establirà els admesos i exclosos d'acord amb aquestes bases i, dels projectes 
admesos, en farà una valoració i un informe. 

 
Després d'estudiar i avaluar les sol·licituds rebudes, la Junta de Govern avaluarà els projectes admesos, 
per la seva idoneïtat col·legial. Aquells projectes que no assoleixin una puntuació mínima en els apartats 
relatius als promotors del projecte o a la viabilitat del mateix, en quedaran exclosos. 

 
La Junta de Govern acordarà la distribució i l'assignació de recursos als diversos projectes admesos i 
considerats solvents de la convocatòria. 

 
La Junta de Govern notificarà a les entitats promotores l'acord adoptat per la Junta i el procediment i 
terminis per fer efectives les subvencions, regulades mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el Col·legi i l'entitat beneficiària. 
 
La resolució dels ajuts es farà pública indicant el número de col·legiat i nom i cognoms dels 
sol·licitants. La participació en la convocatòria suposa un permís explícit per fer públic el nom del 
beneficiari així com la quantitat de l'ajut rebut. 
 
 

  



 

11| Atorgament de l'ajut 
La Junta de Govern emetrà, dins dels terminis establerts a la convocatòria, una resolució que especificarà 
l'import atorgat a cadascun dels projectes. 

 
En cas de denegació, se n'especificaran les causes. 

 
La concessió o denegació de l'ajut es notificarà expressament a cada entitat o persona física sol·licitant. 

 
Rebuda la notificació i, en el termini màxim de 30 dies naturals (1 mes), l'entitat o la persona física 
sol·licitant a la que li hagi estat concedit l’ajut, haurà de comparèixer a la Secretaria del Col·legi per tal 
de: 

- Justificar documentalment disposar del 20% dels recursos propis de l'import total del projecte. 
- Acceptar la realització del projecte tal i com ha estat formulat o ajustar el projecte d'acord a la 
subvenció concedida. 
- Comunicar a la Junta de Govern qualsevol modificació que afecti la seva realització. Si aquest 
canvi és substancial, la Junta de Govern podrà reconsiderar la concessió de la subvenció. 
- Acceptar la signatura d'un conveni de col·laboració per a l'execució del projecte. 

 
 
12| Pagament i justificació 
El pagament de l'ajut s'efectuarà segons les previsions econòmiques del Col·legi, tenint en compte la 
naturalesa del projecte. 

 
En la resolució de concessió es podran determinar les formes de pagament fraccionat de l'import total 
concedit i els terminis d'execució del projecte. 

 
La justificació de l'ajut s’haurà de realitzar en un termini màxim de dos mesos després de la seva 
finalització, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial de justificació, a la Secretaria 
del Col·legi. Aquesta memòria inclou els resultats obtinguts, el balanç econòmic amb la justificació de les 
despeses, material gràfic documental del projecte (fotografies i vídeos) i l'informe d'un tercer avaluador 
(ajuntament, ambaixada o consolat d'Espanya a la zona, agència de cooperació, ONG acreditada...) que 
acrediti la seva realització. 

 
A partir de la confirmació de la data d'inici del projecte, caldrà presentar a la Junta de Govern un informe 
semestral del seu estat d'execució. 

 
Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Junta de Govern ho 
notificarà a l'entitat, la qual, en un termini d'un mes, haurà d'esmenar-ho. Si aquesta esmena no es 
produís, es procediria a la revocació de l'ajut, que impediria, a més, la concessió de nous ajuts en altres 
convocatòries. 

 
L'entitat o persona física beneficiària haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del 
projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l'anul·lació de la subvenció. 

 
 
  



 

13| Condicions finals 
Sempre que es requereixi, l'entitat o persona física concessionària facilitarà l'accés a la informació que la 
Junta de Govern consideri necessària per a la comprovació de l'efectivitat de l'ajut. 

 
Els projectes hauran de fer constar, en totes les publicacions o materials de difusió, l'anagrama i la llegenda 
“Amb la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya” o bé “Projecte (co)finançat pel Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya”. 

 
Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d'ajut es comprometen a aportar imatges per il·lustrar la 
difusió pública de la destinació dels projectes. 

 
Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà implícita l'acceptació total d'aquestes bases, per la qual 
cosa l'incompliment de qualsevol dels seus punts es podrà considerar com a causa de no-admissió o de 
revocació de l'ajut concedit. 

 
 
16| Normativa aplicable 
- Resolució 03/2021, de 3 de novembre, per la qual es regula la concessió d’ajuts per a projectes 

solidaris del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
- Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/legislacio/estatuts


 

ANNEX 1. Barem de valoració 
Origen del projecte (màxim 20 punts) 

- Integració i participació dels destinataris del projecte en el seu disseny (màxim 2 punts) 
- Nivell de dificultat del marc econòmic, social i polític (màxim 2 punts) 
- Nivell d'integració amb altres programes o projectes complementaris a la zona (màxim 3 punts) 
- Coherència i claredat dels objectius amb el problema a resoldre (màxim 3 punts) 
- Valoració dels objectius a curt, mig i llarg termini (màxim 2 punts) 
- Definició del número i el perfil de beneficiaris directes o indirectes i si entre aquests hi ha agents socials exclosos: 

dones, infants, vells, refugiats, desplaçats (màxim 2 punts) 
- Adequació dels objectius als continguts culturals i a les formes d'organització social dels beneficiaris (màxim 3 punts) 
- Estratègia i compromís institucional de l'entitat sol·licitant envers la igualtat de gènere i els drets humans (màxim 3 

punts)  
 
Organització, recursos i finances (màxim 14 punts) 
- Definició de les tasques i compromisos de cadascuna de les parts (màxim 3 punts) 
- Valoració de les activitats de formació i capacitació necessàries per desenvolupar el projecte. Aportació i participació 

activa dels destinataris (màxim 4 punts) 
- Programació i temporització del projecte. Calendari d'actuacions, coordinació i organització  (màxim 3 punts)  
- Aportació econòmica de l'entitat promotora del projecte (màxim 2 punts) 
- Proporció i desglossament per partides i finalitats dels recursos econòmics que se sol·liciten al Col·legi (màxim 2 punts) 

 
Promotors del projecte (màxim 30 punts) 
- Valoració de l'activitat desenvolupada per l'entitat en l’àmbit de la fisioteràpia (màxim 4 punts) 
- Participació prevista de col·legiats/des de l'ONG sol·licitant i/o entitats solidàries en l’elaboració i execució del projecte 

(màxim 4 punts) 
- Participació de l’Administració i d'altres ONGs i/o entitats d’acció social  en el projecte (màxim 2 punts) 
- Activitats d'informació i difusió als col·legiats/des i accions de captació de recursos propis del projecte (màxim 2 punts) 
- Valoració de les entitats sòcies: activitat regular, experiència acumulada, prestigi local, participació de les dones, nivell 

de democràcia interna (màxim 4 punts) 
- Experiència de treball conjunt entre l'entitat sol·licitant i les entitats sòcies (màxim 4 punts) 
- Priorització sectorial i dels beneficiaris (màxim 10 punts) 

 
Verificació i difusió (màxim 6 punts) 
- Existència de mecanismes per fer el seguiment del projecte (màxim 2 punts) 
- Avaluació externa o mixta del projecte (màxim 2 punts) 
- Activitats de difusió i promoció del projecte (màxim 2 punts) 
 
Viabilitat del projecte (màxim 30 punts) 
- Viabilitat política del projecte. Garantia de suport de la comunitat receptora (màxim 5 punts) 
- Viabilitat econòmica i financera del projecte en base als recursos utilitzats, els béns a generar(màxim 5 punts) 
- Viabilitat tècnica del projecte: coneixements suficients per a l'aplicació i utilització de les tecnologies (màxim 5 punts) 
- Viabilitat en recursos humans. Capacitació organitzativa i tècnica dels destinataris perquè es pugui garantir la seva 

continuïtat en acabar-se el suport extern (màxim 5 punts) 
- Impacte ambiental, social i cultural del projecte i si és sostenible per a la comunitat receptora i el seu entorn (màxim 5 

punts) 
- Mecanismes per a la continuïtat dels resultats i processos generats un cop finalitzada l'actuació (màxim 5 punts) 
 
Si la valoració total obtinguda és inferior a 60 punts, la subvenció serà denegada per no assolir la puntuació mínima exigible 
fins i tot en els casos d'aplicació dels mecanismes correctors. Les subvencions s'atorgaran en ordre descendent de 
puntuació fins a exhaurir l'import total de la dotació de la convocatòria, tot tenint en compte els mecanismes correctors 
establerts en aquesta base. 
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