
	  
 

En relació a la resposta de la Consellera Alba Vergés, hem de fer les següents 

consideracions de caràcter jurídic: 

  

1  L’article 45.1.i) del RDL 2/2015, de l’Estatut dels Treballadors, així com l’article 31 

del RD 1483/2012, estableixen la possibilitat de suspendre temporalment els contractes 

de treball per causa de força major, sempre que es tracti de circumstàncies extraordinàries, 

imprevisibles, o fins i tot previsibles, però que no es puguin evitar, i sempre que siguin 

per causa no imputable a l’empresari. 

 

2  Del contingut dels  RD 463 i 465/2020 se’n desprén que: 

"Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 

excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 

productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, 

ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, 

combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 

telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 

telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra 

actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un 

riesgo de contagio." 

 

3  A l’empara d'aquesta situació, el CFC va sol·licitar per carta a la Consellera de Sanitat 

que decretés (com s'ha fet a les comunitats d'Andalusia, Castella La Manxa i Galícia) que 

els centres de fisioteràpia (malgrat estar inclosos en l’excepció de tancament per ser 

centres sanitaris) tinguessin la consideració de tancament per forca major, atés que: 

•   Hi ha un alt risc de contagi per la proximitat de tractament al pacient. 

•   La llarga durada dels tractaments de fisioteràpia implica un alt risc de contagi, 

sobretot tenint en compte que fisioterapeuta i pacient poden estar infectats sense 

saber-ho. 

•   Hi ha una manca de subministrament de material de protecció i higiene com ara 

mascaretes, ulleres, guants i gel alcohòlic. 

•   No podem atendre als pacients ateses les restriccions de mobilitat que fa que no 

puguin accedir als nostres centres. 



	  
 

4. Aquesta petició es va realitzar acompanyant un informe tècnic-jurídic del Consejo 

General que entenia que els centres de fisioteràpia havien de romandre tancats per 

imperatiu legal.  

 

5. En data d’ahir, la consellera va emetre una carta en la que indica que “acull” la nostra 

petició, però declara la no prohibició d’obertura de centres de fisioteràpia.  Tanmateix en 

la mateixa missiva, indica que "NOMÉS podem realitzar actuacions urgents i/o no 

demorables, prenent les mesures de distanciament oportunes". Això és impossible de 

dur a terme atés que hem de mantenir contacte físic amb els pacients per poder realitzar 

els tractaments. 

 

6. La carta de la Consellera NO ens serveix pel nostre propòsit de poder fonamentar 

de forma automàtica l’aplicació de causa de forca major, però atés que “acull” la 

nostra petició, i que declara que NOMÉS podem realitzar les actuacions urgents i/o 

no demorables, que a la pràctica suposen un 3% o 5% de l’activitat ordinària dels nostres 

centres, podem concloure que: 

 

•   Aquesta carta ens podria servir per demanar la suspensió temporal dels 

contractes dels treballadors dels nostres centres per causa de forca major, atés 

que entre la restricció de les intervencions a les urgents i no demorables, i 

l'observanca de les mesures de protecció personal i higiene, a la pràctica NO 

podem treballar.1 

•   En aquest cas, tenen 5 dies per resoldre si accepten o no la nostra petició. 

•   En cas de que no acceptessin la petició per forca major, la carta sí que ens serveix 

de forma indubtable, per justificar un ERTO per causes objectives i 

econòmiques.  Aquesta tramitació és una mica més complexa i dura fins a 7 dies, 

però es igualment efectiva i comporta les mateixes conseqüències que la de forca 

major.1 

 

7. La mateixa situació es podria donar en l'accés d'ajuts per a fisioterapeutes 

autònoms ja que podria facilitar la prova de necessari tancament o disminució 

d'activitat. 



	  
 

En qualsevol cas, l’autoritat COMPETENT per avaluar si en el nostre cas, concorre o no, 

causa de forca major, no és la consellera de Sanitat, sino el Departament de treball. En 

aquest sentit us comuniquem que en rebre la carta de la Consellera el passat divendres, ja 

vam enviar una carta a la Conselleria de Treball, Consellera Chacón, per demanar empar 

davant d'aquesta situació i es decreti el tancament de centres de fisioteràpia a tot 

Catalunya en base a la protecció dels treballadors. 

 

Volem assenyalar també, que des del primer moment l'objectiu ha estat la inclusió de 

tancament dels centres de fisioteràpia en el RD, amb la única finalitat de salvaguardar 

treballadores/s assalariades/ts (de tots els àmbits), autònomes/s i empresàries/s i els propis 

pacients. 

 

En aquesta mateixa línia, de salvaguardar els interessos de totes i tots els 

fisioterapeutes seguirem treballant.  

 

 
1. La suspensió dels contractes per causa de força major implica que el treballador cobra el 

70% del seu sou mentre duri l'estat d'alerta, cobrant de l'atur però no consumint la seva 

reserva d'atur. L'empresari deixa de pagar les quotes de SS. 


