
El Col·legi està present en:

JORNADA SOBRE ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT

	 La	Fundació	de	Ciències	Farmacèutiques	de	les	Illes	Balears	
va	organitzar	el	passat	19	de	novembre	a	Caixa	Forum	una	 Jorna-
da	sobre	Adherència	al	tractament,	un	acte	que	va	comptar	amb	la	
col·laboració	de	 la	Conselleria	de	Salut	del	Govern	de	 les	 Illes	Ba-
lears,	i	al	que	va	assistir	el	nostre	degà	el	Sr.	D.	Tomás	Alías	Aguiló.

	 Durant	 la	 Jornada,	 a	 part	 de	 comptar	 amb	 la	 participació	
d’experts	 sobre	 complements	 terapèutics,	 es	 va	 presentar	 l’estudi	
que	la	Fundació	esta	duent	a	terme	per	avaluar	el	canvi	de	la	qualitat	
de	vida	dels	pacients	que	porten	una	adequada	adherència	als	seus	
tractaments.

FIRMA CONVENI SAR QUAVITAE

El	 passat	 14	 de	 novembre	 representants	 del	 Col·legi	 varen	 assistir	 a	 l’Assemblea	 del	
“Consejo	General	de	Colegios	de	Fisioterapeutas	de	España”	celebrada	en	Madrid.

	 El	passat	25	de	novembre	es	va	firmar	
un	conveni	entre	el	Col·legi	Oficial	de	Fisiote-
rapeutes	de	las	Illes	Balears	i	SAR	Quavitae.

	“Les	ocasions	cal	crear-les,	no	esperar	a	que	arribi”	(Sir	Francis Bacon)
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Biblioteca
S’han	afegit	aquests	llibres	a	la	biblioteca.

Recorda	que	disposes	del	servici	de	biblioteca!

Nous Col·legiats
Volem	donar	la	benvinguda	als	nous	col·legiats:

	 Vos	recordam	que	podeu	consultar	la	llista	de	Col·legiats	actualitzada	i	completa	a:		
www.colfisiobalear.org

nº	1202	 Ariadna	de	la	Ydalga	Merino

nº	1203	 Veselin	Dimitrov	Lukanov

nº	1204	 Margalida	Aloy	Cañete

nº	1205	 Elisabet	Chillarón	Bestard

nº	1206	 María	Luisa	Cobos	Muñoz

nº	1207	 María	del	Pilar	Valero	Caballero

nº	1208	 Estefanía	Pérez	Torres

nº	1209	 Oliver	Marí	González

nº	1210	 José	Javier	Bover	Langley

nº	1211	 Silvia	Guasch	Melià

nº	1212	 Francesca	Aina	Rosselló	Bibilon

Per al teu interès!!

Vos	informam	que	el	Col·legi	s’ha	subscrit	al	Diari	la	Ley,	si	vos	interessa	qualque	article	
ens	heu	d’avisar	telefonant-nos	o	enviant-nos		un	e-mail.
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L'Assessoria Jurídica t'informa!

MESOTERAPIA
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Règim	Especial	dels	Treballadors	per	Compte	Propi	o	Autònoms

	 Tindran	 dret	 a	 la	 presta-
ció	amb	la	mateixa	extensió	i	en	
els	mateixos	termes	i	condicions	
que	els	previstos	per	als	treballa-
dors	del	Règim	General,	amb	les	
particularitats	que	més	endavant	
s’indiquen.

Maternitat	 en	règim	de	 jorna-
da	a	temps	parcial:
	 Podran	 gaudir	 del	 des-
cans	per	maternitat	a	temps	par-
cial,	però	la	percepció	del	subsidi	
i	la	reducció	de	l’activitat	només	
podrà	 efectuar-se	 en	 el	 percen-
tatge	del	50%.

	 Per	 al	 reconeixement	
d’aquesta	 modalitat	 de	 percep-
ció	 del	 subsidi	 i	 corresponent	
gaudi	del	permís,	els	 interessats	
hauran	 de	 comunicar	 a	 l’Entitat	
gestora,	 en	 sol·licitar	 la	 presta-
ció,	quin	progenitor,	 adoptant	o	
acollidor	 gaudirà	 del	 permís	 i	 si	
ho	efectuarà	de	manera	simultà-
nia	o	successiva.

	 El	 gaudi	 del	 permís	 serà	
ininterromput	 i	 només	 podrà	
modificar-se	 a	 iniciativa	 del	 tre-
ballador	y	degut	a	causes	relacio-
nades	amb	la	seva	salut	o	la	del	
menor.		

Declaració	de	situació	de	l’acti-
vitat:
	 Els	 treballadors	 pertan-
yents	al	RETA,	amb	excepció	dels	
inclosos	 en	 el	 Sistema	 especial	
de	treballadors	per	compte	pro-
pi	 agraris	 (SETA)	 i	 del	 treballa-
dors	econòmicament	depenents	
(TRADE),	presentaran,	si	l’Entitat	
gestora	 ho	 estima	 convenient,	

una	declaració	de	situació	d’acti-
vitat	en	el	modelo	oficial,	 sobre	
la	 persona	 que	 gestioni	 directa-
ment	l’establiment	mercantil,	in-
dustrial	o	d’una	altra	naturalesa	
del	que	sigui	titular	o,	si	escau,	el	
cessament	 temporal	 o	 definitiu	
en	l’activitat	desenvolupada.	

Termini	de	presentació:
 •	 Dins	 dels	 15	 dies	 se-
güents	a	la	data	del	parta,	o	de	la	
data	de	la	resolució	administrati-
va	o	judicial	mitjançant	la	qual	es	
constitueix	l’acolliment	o	l’adop-
ció.	
 •	Si	l’inici	del	descans	per	
maternitat	 s’ha	 iniciat	 amb	 an-
terioritat	al	part,	el	termini	con-
tarà	a	partir	de	 la	data	de	 l’inici	
d’aquest	descans.	

La	 falta	 de	 presentació	 de	 la	
declaració	en	el	termini	màxim	
indicat	 produeix	 els	 següents	
efectes:	

 •	 La	 suspensió	 en	 el	 ini-
ci	del	pagament	de	 la	prestació,	
podent	 iniciar-se	 d’ofici	 les	 ac-
tuacions	pertinents	per	verificar	
la	situació	en	la	qual	queda	l’es-
tabliment	del	que	es	titular	el	be-
neficiari	de	la	prestació.	

	 •	Si	 com	a	conseqüència	
de	les	actuacions	administratives	
es	deduís	el	caràcter	 indegut	de	
la	 prestació	 que,	 si	 escau,	 s’ha-
gués	 començat	 a	 percebre,	 es	
procedirà	 a	 realitzar	 les	 actua-
cions	 precises	 per	 el	 reintegra-
ment	de	la	mateixa.		

	 •	 L’establert	 en	 els	 dos	
paràgrafs	anteriors	s’entén	sense	
perjudici	que	poguessin	iniciar-se	
els	 corresponents	 expedients	
sancionadors	en	aquells	casos	en	
què,	atenent	a	les	circumstàncies	
concurrents,	 oportunament	 va-
lorades	per	l’Entitat	gestora,	així	
es	determini	per	aquesta.	

Treballadores	 víctimes	 de	
violència	de	gènere:
 •	Quan	cessin	en	 la	seva	
activitat	 per	 fer	 efectiva	 la	 seva	
protecció,	 se’ls	 suspendrà	 l’obli-
gació	 de	 cotització	 durant	 un	
període	 de	 6	 mesos,	 que	 seran	
considerats	 com	 de	 cotització	
efectiva	a	 l’efecte	de	 les	presta-
cions,	 considerant-se	 la	 seva	 si-
tuació	com	assimilada	a	l’alta.
 
 •	 Base	 reguladora:	 es	
prendrà	 la	 base	 de	 cotització	
equivalent	 a	 la	 mitjana	 de	 les	
bases	cotitzades	en	els	6	mesos	
previs	a	la	suspensió	de	l’obliga-
ció	de	cotitzar.	

Cessament	en	l’activitat	i	mater-
nitat:
	 Quan	el	fet	causant	de	la	
protecció	 per	 cessament	 d’acti-
vitat	 es	 produeix	 estat	 el	 treba-
llador	en	situació	de	maternitat,	
seguirà	percebent	aquesta	pres-
tació	fins	que	la	mateixa	s’extin-
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geixi;	 extingida	 aquesta,	 podrà	
sol·licitar,	 en	 el	 termini	 dels	 15	
dies	hàbils	següents,	la	protecció	
per	 cessament	d’activitat	 i	 sem-
pre	que	reuneixi	els	requisits	exi-
gits,	 el	 dret	 naixerà	 l’endemà	 al	
de	 l’extinció	 de	 la	 prestació	 per	
maternitat.	

	 Si	durant	la	percepció	de	
la	 prestació	 econòmica	 per	 ces-
sament	 d’activitat	 el	 beneficiari	
es	troba	en	situació	de	materni-
tat,	s’interromprà	la	prestació	i	la	
cotització	a	 la	 Segurerat	 Social	 i	
passarà	 a	 percebre	 la	 prestació	

per	 maternitat	 gestionada	 pel	
seu	 òrgan	 gestor	 (INSS	 o	 ISM);	
extingida	 la	 prestació	 per	 ma-
ternitat,	l’òrgan	gestor	d’aquesta	
prestació	ho	comunicarà	a	l’òrgan	
gestor	de	la	protecció	per	cessa-
ment	 d’activitat	 que	 reprendrà,	
d’ofici,	 aquesta	 protecció	 per	 la	
durada,	quantia	i	cotització	pen-
dent	al	moment	de	la	suspensió.	

	 El	previst	en	els	paràgrafs	
anteriors	 serà	 aplicable	 als	 tre-
balladors	 inclusos	 en	el	 Sistema	
especial	 per	 a	 treballadors	 per	
compte	 propi	 agraris,	 que	 reu-

neixin	 els	 requisits	 previstos	 en	
la	Llei	32/2010,	de	5	d’agost,	amb	
les	particularitats	que	s’indiquen	
en	al	disposició	addicional	5ª	del	
RD	 1541/2011,	 de	 31	 d’octubre	
(l’obligació	 de	 cotitzar	 s’iniciarà	
el	01-01-2012).

Documentació	extreta	de:
http://www.seg-social.es/Inter-
net_1/Trabajadores/Prestacio-
nesPension10935/Maternidad/
RegimenesEspeciales/index.
htm#6184

Cursos i tallers realitzats:
Interns

29	–	30	de	novembre	i	20-21	de	desembre	de	2014.				CURS	D’INTRODUCCIÓ	A	RUSI			-			Ecografia	en	Reha-
bilitació.

	 En	els	mesos	de	Novembre	 i	desembre	es	va	
celebrar	 la	 primera	 edició	 del	 curs	 d’Ecografia	Mus-
culoesquelètica	 en	 Fisioteràpia	 -	 RUSI.	 El	 curs	 es	 va	
impartir	 a	 les	 aules	 de	 la	 seu	 del	 Col·legi	 Oficial	 de	
Fisioterapeutes	de	 les	 Illes	Balears,	per	part	del	pro-
fessor	 Samuel	 Fernández	 Carnero	 amb	 una	 durada	
de	30	hores	en	el	qual	es	va	introduir	als	alumnes	en	
els	coneixements	bàsics	de	l’ecografia	general	i	els	co-
neixements	teòric/pràctics	de	l’ecografia	en	el	sistema	
musculoesquelètic.

	 Els	alumnes	varen	poder	posar	en	pràctica	els	
coneixements	impartits	pel	professor	gràcies	a	l’apor-
tació	dels	ecografs	de	 la	casa	comercial	Mindray	du-
rant	tot	el	curs,	podent	practicar	amb	un	ecograf	per	
cada	parella	d’alumnes.	

	 En	 aquesta	 primera	 edició	 del	 curs	 es	 va	 im-
partir	el	nou	mètode	d’estudi	en	ecografia	RUSI	 (Re-
habilitative	Ultrasound	 Imaging)	en	el	qual	 s’aprèn	a	
reconèixer	la	forma,	grandària	i	grossor	adequat	de	la	
musculatura	de	la	cintura	abdominal,	així	com	d’altres	
regions	corporals	com	a	la	regió	cervical	i	lumbar.		

Oscar	Delgado	Llaneras.	Fisioterapeuta	74
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Externs

07,	08,	09	i		21,	22,	23	de	novembre.		2ª	edició	–	1er	i	2on	seminari	de	Fisioteràpia	conservadora	i	invasiva	del	
síndrome	de	dolor	miofascial	organitzat	per	“Seminarios	Travell	&	Simons”.
 
22	i	23	de	novembre.	Curs	Embenat	Neuromuscular	Postural	organitzat	per	SafiWellness.

27,	28,	29	i	30	novembre	2ª	Edició	–	1er	seminari	de	Kinetic	Control.

13	i	14	desembre.	Curs	Fibrólisis	Neurodinámica,	Miofascial	i	Articular:	Ganxos	organitzat	per	INSTEMA,	Ins-
tituto	de	Postgrado	en	Terapia	Manual	S.L.

Esdeveniments esportius

Mitja	Marató	de	Porreres	2014-	16	de	novembre	de	2014

	 El	16	de	novembre	es	va	celebrar	la	Mitja	Marató	
de	Porreres	2014,	organitzada	pel	Club	Atletisme	Porreres.	
La	carrera	començava	a	les	10h	del	matí	i	va	tenir	com	a	
guanyador	en	 la	categoria	absoluta	a	Guiem	Durán,	amb	
un	temps	de	1:12:43.		Hi	va	haver	molta	participació	i	l’as-
sistència	al	servei	de	fisioteràpia,	instal·lat	a	l’ajuntament.	
Va	ser	molt	nombrosa.	

José	Antonio	Mingorance	Rubiño	–	Fisioterapeuta	368	

Ajuda’ns	a	millorar-ho!!!	La	teva	opinió	compta	molt.
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Direcció:	c/	Camp	Redó	nº	3	baixos			C.P.	07010	Palma
tel.	971	71	30	18																Fax:	971	71	13	86

Horari:	De	dilluns	a	divendres	de	9.00	a	14.00h	i	16.00	a	20.00h
www.colfisiobalear.org					info@colfisiobalear.org

Colaboradores:	Tomás	Alías,	Pep	Toni	Moyà,	Oscar	Delgado,	José	An-
tonio	Mingorance,	Marga	Reynés,	Elena	Pérez
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