
 

Resolució 001/2022, de 19 de gener de 2022, d’ajuts per a la 
publicació d’articles en revistes científiques 
 
Presentació  
 
L’objectiu de promoure l’exercici professional de la fisioteràpia que correspon al Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) inclou, entre d’altres, el foment de la recerca. Per 
aquest motiu, la Junta de Govern ha decidit donar suport a la publicació d’articles en 
revistes científiques d’alt impacte, per tal de fer visible la recerca en fisioteràpia. 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
Promoure la publicació d’articles en revistes indexades amb factor d’impacte per part dels 
col·legiats i col·legiades del CFC. 
 
 
2. Requisits 
 
2.1. Dels sol·licitants 
 
Podran optar als ajuts: 
 
• Fisioterapeutes col·legiats/des al corrent dels seus deures col·legials al CFC i donats 

d’alta al Col·legi, com a mínim, des de 3 anys abans al de la convocatòria. 
• Quan siguin primer/a, últim/a i/o autor de correspondència de l’article. 

 
Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al sistema, cap col·legiat podrà 
obtenir dos ajuts de manera simultània i/o consecutiva. En tot cas, ha de transcórrer més 
d’un any per optar a un segon ajut. Cada article només podrà rebre un ajut. 
 
Queden expressament excloses les sol·licituds de membres de la Junta de Govern o del 
personal que mantingui una relació contractual amb el CFC. 
 
 
2.2. Dels articles 
L’article ha de complir les següents característiques:  
 
• Haver estat publicat en una revista científica indexada al Journal Citation Reports 

(JCR) que estigui inclosa al Quartil 1, Quartil 2 o Quartil 3 d’alguna categoria (per 
exemple, rehabilitation, public, environmental & occupational health). Per valorar la 
posició de la revista cal basar-se en la darrera actualització del JCR respecte de la 
data de publicació de l’article.  

• La data de publicació de l’article ha de ser durant l’any anterior al de la convocatòria. 
• Del total d’autors/es de la publicació, com a mínim un terç dels autors o autores 

hauran de ser fisioterapeutes col·legiats/des al CFC. 
 



 

3. Sol·licituds 
 
a. Les sol·licituds s’han de formalitzar a través del formulari disponible al web del Col·legi, 
que es farà públic juntament amb la convocatòria anual. La seva presentació implica 
l’acceptació d’aquestes bases.  
 
b. Els documents que caldrà adjuntar són:  

 
• 1. Sol·licitud de l’ajut  
• 2. PDF de l’article publicat 

 
L’enviament de la documentació es farà mitjançant el correu electrònic: 
recerca@fisioterapeutes.cat 
  
L’acceptació de sol·licituds es farà per ordre de recepció. En cas que no s’acomplexin 
qualsevol dels requisits dels participants o falti algun document, la sol·licitud serà exclosa.  
 
 
4. Determinació de l’import destinat a ajuts a la formació  

 
Correspon a l’Assemblea de col·legiats establir el percentatge del pressupost anual del 
Col·legi que es destinarà als ajuts. Aquest import es publicarà en cada convocatòria. 
 
 
5. Terminis  
 
Aquest ajut finalitzarà quan s’esgoti el finançament establert en cada convocatòria. 
 
El CFC informarà a través del web, en l’apartat d’ajuts per a la publicació d’articles en 
revistes científiques, si la convocatòria està oberta (encara disposa de pressupost) o bé 
tancada (atorgat tot el finançament). 
 
 
6. Notificació de la resolució  
Les resolucions que es dictin seran comunicades als interessats per correu electrònic i 
publicades al web del Col·legi amb indicació del nom, cognoms i número de col·legiat, 
seguint els protocols de transparència.  
 
La participació a la convocatòria suposa un permís explícit per fer públic el nom del 
beneficiari així com la quantitat de l'ajut rebut. 
 
 
7. Pèrdua de l’ajut 
Als beneficiaris d’ajuts no els serà admesa la baixa del Col·legi durant l’any següent al de 
la concessió de l’ajut. 
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8. Fiscalitat 
Els ajuts concedits estan subjectes a les retencions fiscals que determini la legislació 
vigent. 
 
 

9. Normativa aplicable 
Resolució col·legial 001/2022, Codi deontològic i Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya. 
 
 


