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1. Presentació de la degana

Barcelona, 4 de març de 2019

Benvolguts i benvolgudes,

Teniu a les mans la memòria que recull les activitats més rellevants dutes a terme pel Col·legi de Logopedes de 
Catalunya durant el 2018.

Quan parlem del Col·legi parlem de l’Assemblea, que és l’òrgan que reuneix a tots els col·legiats, de la Junta de 
Govern que els representa, de la gestió executiva i de tots els assessors i col·laboradors. Tots ells fan possible 
el dia a dia del Col·legi.

M’agradaria destacar en aquesta presentació tres elements que han estat d’especial rellevància pel CLC durant 
el 2018. En primer lloc, vull destacar la publicació i presentació pública a l’octubre d’un document coordinat des 
de la comissió mixta amb el Departament de Salut: “Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diferents àmbits del 
sistema de salut. Document de consens”. La finalitat d’aquest document és avançar en la homogeneïtzació de 
l’atenció interdisciplinària de la disfàgia. 

El segon element que m’agradaria destacar és que al llarg de la tardor es va fer el llançament d’una campanya de 
comunicació per donar a conèixer la logopèdia a la societat en general. En un estudi previ que vàrem encarregar 
vàrem poder constatar que la societat coneix poc tots els àmbits d’actuació del logopeda. És per això que es 
va llançar la campanya “Un logopeda fa molt més del que penses”. La campanya ha tingut més èxit del que 
havíem previst i n’estem orgullosos.

I finalment, voldria destacar tota la feina feta per tenir un Model de Prevenció de Delictes al CLC. El Codi Ètic del 
Col·legi, aprovat amb l’assemblea el 13 de desembre, és només la part visible d’aquest model. El podeu consultar 
al Portal Ètic del web, portal inaugurat al desembre del 2018, on la comissió d’Ètica i deontologia ha plasmat les 
seves línies d’actuació i ha posat a disposició documentació d’interès per a tots els col·legiats.

Us convido a llegir a fons aquesta memòria, on hi trobareu aquestes i altres fites assolides pel Col·legi durant el 
2018. Restem oberts a les vostres aportacions.

Salutacions cordials,

Mireia Sala i Torrent
Degana
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2. EL COL·LEGI
El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), és una corporació de dret públic, de caràcter professional, amb 
personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per a l’acompliment dels seus fins, que es configura 
com una instància de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici de la professió de logopèdia i com 
a vehicle de participació de les persones col·legiades en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici 
que el Col·legi pugui exercir activitats i prestar serveis a les persones col·legiades en règim de dret privat. 

2.2. Organigrama

Organigrama del Col·legi de Logopedes de Catalunya
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2.2. Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi. Els seus acords, adoptats pel principi majo·
ritari, obliguen a totes les persones col·legiades, fins i tot els absents, així com també a les persones precol·
legiades i a les societats professionals degudament inscrites. 

En el Col·legi existirà una Comissió Econòmica que, en representació de l’Assemblea General de col•legiats i 
per designació electiva seva, exercirà la funció de control dels comptes. Anualment, l’Assemblea General en la 
reunió ordinària de liquidació del pressupost elegirà els membres que han de formar la Comissió Econòmica. 

Durant el 2018 s’han celebrat les següents reunions:
• Comissió Econòmica de l’Assemblea, composada pels col·legiats Núria Bonet, Xon Belmonte, Catherine 

Perelló i per la cap d’administració Bernadette Campano (14/03/2018).
• Assemblea General Ordinària (16/03/2018)
• Assemblea General Extraordinària (13/12/2018)

2.2. Junta de Govern

La Junta de Govern, òrgan rector del Col·legi de Logopedes, està constituïda per: el degà o la degana, el 
sotsdegà o la sotsdegana, el secretari o la secretària, el sotssecretari o la sotssecretària, el tresorer o la treso·
rera, el comptador o la comptadora, i set vocals. Els membres de la Junta de Govern actual són els següents:

Membres de la Junta de Govern

Durant l’any 2018 la Junta de Govern s’ha reunit els dies 12/01/2018, 23/02/2018, 16/03/2018, 20/04/2018, 
18/05/2018, 15/06/2018, 13/07/2018, 07/09/2018, 26/10/2018, 23/11/2018 i 14/12/2018.

Mireia Sala
Degana

Núria Argelich 
Tresorera

Ana Bistuer
Vocal de Salut

Núria Duaso 
Sotsdegana

Montse Costa 
Comptadora

Núria Oriol
Vocal d’Ètica 
i Deontologia

Elizabeth Estrada
Secretària

Victoria González
Vocal de 

Benestar i Família

Judith Guim
Vocal de 
Territoris

Núria Plava
Sotssecretària

Mireia Torralba
Vocal 

d’Educació

Anna Vila
Vocal de Suport 

Territorial

Mariona Clofent
Vocal d’Estudiants 

i Joves



Memòria de 2018 CLC  –6–

2.4 Càrrecs de junta

2.4.1 Degana i sotsdegana

La degana del CLC és la Mireia Sala Torrent i la sotsdegana la Núria Duaso Caldés. 

De conformitat amb l’article 40 dels estatuts, són atribucions del degà o de la degana:
a) La representació legal del Col·legi.
b) Presidir la Junta de Govern i l’Assemblea General, així com totes les sessions de les comissions a les quals 

assisteixi.
c) Autoritzar amb la seva signatura tota mena de documents col·legials.
d) Conferir apoderaments per a qüestions judicials, quan així hagi estat autoritzat per la Junta de Govern.
e) Convocar la Junta de Govern i l’Assemblea General.
f) Autoritzar l’obertura de comptes corrents del Col·legi, tant en entitats bancàries com en caixes d’estalvi.
g) Autoritzar el moviment de fons d’acord amb les propostes del tresorer o de la tresorera.
h) Constituir i cancel·lar qualsevol tipus de fiances i dipòsits.
i) Coordinar la labor dels membres de la Junta de Govern.

De conformitat amb l’article 41 dels estatuts, correspon al sotsdegà o sotsdegana:
a) Substituir al degà o a la degana en totes les seves funcions en cas d’absència d’aquest.
b) Realitzar totes aquelles funcions particulars que li delegui el degà o la degana.
c) Realitzar una tasca de col·laboració, suport i assessorament constant al degà o a la degana.

Els objectius de la degana i la sotsdegana durant el 2018 han estat els següents:
• Establir les línies generals d’actuació del CLC.
• Dirigir i donar suport a les tasques de gestió executiva. 
• Representar el CLC i establir relacions i convenis amb altres institucions.
• Mantenir i millorar les relacions amb les Universitats.
• Donar suport al funcionament de les vocalies i comissions vetllant pel bon desenvolupament dels seus projectes.
• Promoure les relacions amb les associacions.
• Promoure les relacions amb l’Administració pública.
• Vetllar per la qualitat dels serveis del Col·legi.
• Vetllar per l’eficàcia i la millora de la comunicació institucional.  
• Establir les línies per a millora de la formació continuada i el desenvolupament professional continu.
• Donar suport i supervisió als projectes del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL).         
• Desenvolupar estratègies de promoció de la logopèdia en la societat.

La degana i la sotsdegana formen part de les comissions següents (veure apartat “Comissions col·legials”):
• Comissió Econòmica (degana)
• Comissió d’Ètica i deontologia (sotsdegana)
• Comissió d’Emprenedoria i difusió (degana i sotsdegana)
• Comissió de Desenvolupament Professional Continu (degana i sotsdegana)
• Comissió de Congrés (degana i sotsdegana)

També representen el CLC a les següents institucions:
• Comissió mixta amb el Departament de Salut (degana i sotsdegana)
• Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (sotsdegana)
• Comitè organitzador de les 13es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran (sotsdegana)
• Fòrum Diàleg Professional (sotsdegana)

A més, coordinen tota l’actuació de la Gestió executiva del Col·legi (vegeu apartat “Gestió executiva”).

Les fites assolides per deganat i sotsdeganat durant el 2018 es plasmen al llarg de tota la memòria.

2.4.2 Secretària i sotssecretària

La secretària del CLC és l’Elizabeth Estrada Leypon i la sotssecretària és la Núria Plava Valero. 
De conformitat amb l’article 42 dels estatuts, correspon al secretari o a la secretària:
a) Portar els llibres oficials.
b) Redactar i signar el llibre d’actes, amb el vist·i·plau del degà o de la degana.
c) Redactar la memòria anual.
d) Supervisar i dirigir, si s’escau, el funcionament dels serveis administratius del Col·legi.
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e) Tenir responsabilitat del registre de persones col·legiades, de persones precol·legiades, de societats 
professionals, dels expedients personals corresponents i del registre de professionals que s’elaborarà.

f) Expedir certificacions amb el vist·i·plau del degà o de la degana.
g) Donar compliment als acords adoptats per la Junta de Govern.

De conformitat amb l’article 42.bis, correspon al sotssecretari o a la sotssecretària:
a) Substituir al secretari o a la secretària en totes les seves funcions en cas d’absència d’aquest.
b) Realitzar totes aquelles funcions particulars que li delegui el secretari o la secretària.
c) Realitzar una tasca de col·laboració, suport i assessorament constant al secretari o a la secretària. 

2.4.3 Comptadora i tresorera

La comptadora del CLC és la Montse Costa Schilt i la tresorera és la Núria Argelich Iglesias. 

De conformitat amb l’article 43 dels estatuts, correspon al comptador o comptadora:
a) Ordenar la comptabilitat del Col·legi i custodiar les escriptures i els documents corresponents al patrimoni.
b) Portar el compte i la raó dels llibres oficials de cobraments i despeses i estendre els lliuraments que 

sotmetrà a l’ordre de pagament i al vist·i·plau del degà o de la degana.
c) Preparar els projectes de pressupost i la seva liquidació.
d) Signar amb el tresorer o tresorera i el degà o degana, indistintament, els documents necessaris per al 

moviment de fons del Col·legi.

De conformitat amb l’article 44, correspon al tresorer o a la tresorera:
a) Tenir al seu càrrec la custòdia i distribució dels recursos del Col·legi.
b) Efectuar els pagaments que correspongui, amb l’ordre prèvia del degà o de la degana.
c) Adoptar les garanties necessàries per a la salvaguarda dels cabals i el patrimoni del Col·legi.
d) Signar amb el comptador o comptadora i el degà o degana, indistintament, els documents necessaris per 

al moviment de fons del Col·legi.

La comptadora i la tresorera formen part de les comissions següents (veure apartat Comissions col·legials):
• Comissió Econòmica (comptadora i tresorera)
• Comissió d’Ètica i deontologia (comptadora)
• Comissió d’Emprenedoria i difusió (tresorera)
• Comissió de Congrés (comptadora i tresorera)

2.4.4.Vocals

Les vocals del CLC són les següents: 
• Victoria González Sánchez (Vocal de Benestar i família)
• Mireia Torralba Roselló (Vocal d’Educació)
• Ana Bistuer Lacarra (Vocal de Salut)
• Núria Oriol Peregrina (Vocal d’Ètica i Deontologia)
• Judit Guim Tarruella (Vocal de Territoris)
• Anna Vila Oliveras (Vocal de Suport Territorial)
• Mariona Clofent Torrentó (Vocal d’Estudiants i Joves)

De conformitat amb l’article 45 dels estatuts, els vocals exerceixen les funcions que els siguin encarregades 
per la Junta de Govern o pel seu degà/degana. També podran substituir els altres càrrecs de la Junta de 
Govern en casos d’absència, vacant o malaltia i formar part de les comissions que es creïn d’acord amb les 
necessitats del Col·legi.

Les diferents vocals formen part de les comissions següents (veure apartat “Comissions col·legials”):
• Comissió Econòmica (vocal de Benestar i família i vocal de Territoris)
• Comissió d’Ètica i deontologia (vocal d’Ètica i deontologia i vocal de Territoris)
• Comissió de Desenvolupament Professional Continu (vocal de Benestar i família i vocal d’Estudiants i joves)
• Comissió de Congrés (vocal d’Estudiants i joves com a titular i vocal de Salut com a suplent)

També representen el CLC a les següents institucions:
• Observatori dels Drets de la Infància (vocal de Benestar i família com a titular i vocal d’Estudiants i joves 

com a suplent)
• Comitè organitzador de les 13es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran (vocal 

de Salut com a titular i vocal d’Ètica i deontologia com a suplent)
• Fòrum Diàleg Professional (vocal de Salut)
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2.5 Comissions col·legials

2.5.1 Comissió Econòmica

La comissió Econòmica està coordinada per la Núria Argelich (tresorera) i la integren les següents membres: 
Núria Argelich (tresorera), Montserrat Costa (comptadora), Mireia Sala (degana), Victoria González (vocal de 
Benestar i Família), Judith Guim (vocal de Territori) i Bernadette Campano (cap d’administració).

Els seus objectius generals són els següents:
• Revisar els pressupostos i supervisar el seu compliment.
• Gestionar i optimitzar recursos i costos.
• Optimització de despeses.
• Col·laborar en el millor funcionament de l’administració del Col·legi.
• Buscar col·laboradors i convenis amb empreses i entitats que impliquin beneficis per als col·legiats.

Les fites assolides durant el 2018 han estat les següents:
• La comissió s’ha reunit els dies 23/02/2018, 16/03/2018, 18/05/2018, 13/07/2018 i 26/10/2018.
• S’han reduït les despeses financeres mitjançant l’amortització anticipada del préstec hipotecari.
• S’ha reduït la morositat realitzant un gran control i seguiment de quotes impagades.
• S’ha aconseguit un molt bon preu per a la campanya digital.
• S’ha signat conveni amb avantatges per a col·legiats amb OndaEduca i renovat condicions amb Axón 

librería.

2.5.2 Comissió d’Ètica i deontologia

La comissió d’Ètica i deontologia està coordinada per la Núria Oriol (vocal d’Ètica i deontologia) i la integren 
les següents membres: Núria Oriol (vocal d’Ètica i deontologia), Núria Duaso (sotsdegana), Montse Costa 
(comptadora), Judith Guim (vocal de Territoris) i Neus Calaf (secretària tècnica). La comissió compta amb 
l’assessorament dels advocats del Col·legi. 

Els seus objectius generals són els següents:
• Fomentar una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern del Col·legi.
• Revisar periòdicament el Codi d’Ètica Professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya i fomentar·ne la 

difusió i compliment.
• Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la logopèdia en matèria d’ètica i deontologia.
• Coordinar la mediació de la Junta de Govern en l’exercici de la jurisdicció disciplinària del Col·legi.
• Vetllar per el millor exercici de la logopèdia i protegir als usuaris de pràctiques d’intrusió professional.

Els objectius específics del 2018 han estat:
• Coordinar la mediació de la Junta de Govern en l’exercici de la jurisdicció disciplinària del Col·legi seguint 

amb la instrucció dels expedients de diligències prèvies incoats per la Junta de Govern durant el 2017 i 
iniciar la instrucció dels expedients oberts durant el 2018.

• Fomentar una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern del Col·legi tancant el projecte 
del Model de Prevenció de Delictes.

• Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la logopèdia en matèria d’ètica i deontologia 
presentant·se com a comissió als col·legiats a través d’actes i publicacions d’informacions al web.

Les fites assolides durant el 2018 han estat les següents:
• La comissió s’ha reunit els dies 12/01/2018, 20/04/2018, 15/06/2018, 07/09/2018 i 26/10/2018.
• S’ha seguit amb la instrucció dels expedients de diligències prèvies DP·01·2017, DP·02·2017, DP·03·2017, 

DP·04·2017, DP·05·2017, DP·06·2017, DP·07·2017 i DP·08·2017.
• S’ha iniciat la instrucció dels expedients de diligències prèvies DP·01·2018, DP·02·2018, DP·03·2018, DP·

04·2018, DP·05·2018, DP·06·2018, DP·07·2018, DP·08·2018, DP·09·2018. DP·10·2018. DP·11·2018. DP·12·
2018. DP·13·2018. DP·14·2018. DP·15·2018.

• Dins del projecte d’implementació d’un Model de Prevenció de Delictes (MPD), durant el 2018 s’ha portat a 
terme el manual de prevenció de delictes i el codi ètic del CLC. El MPD va ser contractat, assessorats pel 
nostre gabinet jurídic, donada la inclusió de la responsabilitat penal de les persones jurídiques introduïda 
al codi Penal al 2010 i reforçada amb la modificació de l’art.31 bis del Codi Penal al 2015. La comissió ha 
esdevingut l’òrgan de compliment normatiu del MPD.

• S’ha redactat el Codi Ètic del CLC, aprovat en Assemblea General Extraordinària el 13 de desembre del 2018.
• S’ha dissenyat un nou portal al web del CLC, el Portal ètic, amb continguts d’interès en ètica i deontologia. 



Memòria de 2018 CLC  –9–

• S’ha organitzat una sessió monogràfica sobre ètica i deontologia professional el dia 13/12/2018 (veure apar·
tat “Actes col·legials”).

2.5.3 Comissió d’Emprenedoria i difusió

La comissió d’Emprenedoria i difusió està coordinada per la Núria Argelich (vocal d’Emprenedoria i Difusió) i 
la integren les següents membres: Núria Argelich (vocal d’Emprenedoria i Difusió), Mireia Sala (degana), Núria 
Duaso (sotsdegana) i  Neus Calaf (secretària tècnica).

Els seus objectius generals són els següents:
• Vetllar per la comunicació externa del CLC a través de cartes institucionals, full informatiu, xarxes socials, 

web, revista, calendari, nadala i boletín del Consejo General de Colegios de Logopedas.
• Organitzar actes diversos i vetllar per la seva difusió.
• Vetllar per la difusió de la logopèdia a la societat en general.
• Difondre actes, congressos, jornades i cursos externs d’interès per als col·legiats.

Els objectius específics del 2018 han estat:
• Vetllar per la comunicació externa del CLC a través de cartes institucionals, full informatiu, xarxes socials, 

web, revista, calendari, nadala i boletín del Consejo General de Colegios de Logopedas.
• Preparació i difusió d’actes i jornades.
• Llançar una campanya de comunicació per difondre la logopèdia a la societat en general. 

Les fites assolides durant el 2018 han estat les següents:
• S’ha coordinat la presentació a la Junta de Govern de l’empresa de comunicació per desenvolupar el 

projecte de la campanya de comunicació (13/07/2018).
• S’han coordinat diverses comunicacions amb els col·legiats (vegeu en aquesta memòria l’apartat 

corresponent a “Comunicació”).
• S’ha coordinat la campanya de comunicació “Un logopeda fa molt més del que penses” (vegeu en aquesta 

memòria l’apartat corresponent a “Comunicació”).

2.5.4 Comissió de Desenvolupament Professional Continu

La comissió de Desenvolupament Professional Continu està coordinada per la Núria Duaso (sotsdegana) i la 
integren les següents membres: Núria Duaso (sotsdegana), Mireia Sala (degana), Victoria González (vocal de 
Benestar i Família), Mariona Clofent (vocal d’Estudiants i Joves) i Neus Calaf (secretària tècnica). 

Els seus objectius generals són els següents:
• Vetllar pel desenvolupament professional continu dels col·legiats.
• Organitzar activitats formatives adreçades prioritàriament als col·legiats tot contactant amb els ponents, 

avaluant la qualitat de les propostes formatives, organitzant el calendari per impartir la formació i avaluant la 
satisfacció dels participants.

• Informar als col·legiats de les activitats formatives externes d’interès.

Els objectius específics del 2018 han estat:
• Vetllar pel desenvolupament professional continu dels col·legiats a través de l’organització d’activitats de 

formació continuada. 
• Regular la publicitat i difusió d’activitats de formació externes des del CLC. 
• Millorar l’enquesta de satisfacció de les activitats de formació continuada.

Les fites assolides durant el 2018 han estat les següents:
• La comissió s’ha reunit els dies 09/01/2018, 03/04/2018, 15/05/2018, 12/06/2018, 05/07/2018 i 04/12/2018.
• S’ha celebrat una reunió amb representants de Pearson (06/02/2018)
• S’han realitzat activitats de formació continuada 
• S’ha adoptat l’acord del Consejo General de Colegios de Logopedas respecte la regulació dels nous criteris 

per a la publicitat i difusió d’activitats de formació externes des del CLC, publicats al juliol 2018 i disponibles 
a https://www.clc.cat/ca/formacio/formacio·externa. 

• S’ha millorat l’enquesta de satisfacció de les activitats de formació continuada per tal d’obtenir una 
informació més acurada de les necessitats formatives dels col·legiats.

Durant el 2018 s’han realitzat les següents activitats formatives:
• Seminari Alteracions articulatòries vs alteracions orofacials, a càrrec de Ester Rodríguez (23 de febrer del 2018)
• Curs TEL y Comorbilidades, a càrrec d’Elvidra Mendoza (10 de març del 2018)
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• Curs teoricopràctic Análisis audioperceptual y acústico de la voz normal y patológica. Perfiles diferenciales 
entre disfonías funcionales y orgánicas, a càrrec de Patricia Farias (20 i 21 d’abril de 2018)

• Curs teoricopràctic: Evaluación e intervención en el trastorno específico del lenguaje, 2a edició, a càrrec de 
Victor Acosta (27 d’abril de 2018)

• Sessió de Teràpia REGIA (Rehabilitació Grupal Intensiva de l’Afàsia), a càrrec d’Álvaro Pérez (10 de maig del 2018)
• Curs teoricopràctic Interpretació de l’informe de videofluoroscòpia i la intervenció logopèdica recomanada, a 

càrrec de Viridiana Arreola (27 d’octubre del 2018)
• Seminari Llenguatge i prematuritat, a càrrec de Teresa Vilardaga (29 d’octubre del 2018)
• Taller Optimització del tracte vocal en alteracions de la veu i de la parla, a càrrec d’Inés Bustos (10 de 

novembre del 2018)

S’han coorganitzat les següents activitats formatives com a projecte de la vocal de Territori:
• Curs teoricopràctic Disfàgia orofaríngia, coneixements bàsics aplicats, a càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs 

(24 de novembre del 2018 a Lleida)

S’han coorganitzat les següents activitats formatives com a projecte de la vocal de Benestar i família i conjuntament 
amb l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP) en el marc del conveni signat entre ambdues institucions:

• La Logopèdia en l’atenció precoç. Introducció a la funció del logopeda al CDIAP, a càrrec de Núria Bea, 
Sílvia Ferraté, Berta Salvadó, Lina Zaurin, Raquel López, Adela Rodriguez i Miquel Àngel Rubert (2 i 16 de 
febrer i 2 i 16 de març del 2018)

• Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge, a càrrec de Maria 
Rinos (20 d’abril del 2018)

S’han programat les següents xerrades gratuïtes: 
• Presentació del projecte Voiceitt, a càrrec de Marta Giménez i Gema Rubio (11/04/2018 i 24/04/2018). 
• Presentació comercial BJAdaptaciones, a càrrec d’Alba Alier (26 d’octubre del 2018).

2.5.5 Comissió de Congrés

La comissió de Congrés ha estat coordinada per la Mireia Sala (degana) i l’han integrada les següents mem·
bres: Mireia Sala (degana), Núria Duaso (sotsdegana), Mariona Clofent (vocal d’Estudiants i Joves), Núria 
Argelich (tresorera), Montse Costa (comptadora) i Neus Calaf (secretària tècnica). 

La finalitat de la comissió ha estat establir les bases per la celebració del proper congrés del CLC. S’ha reunit 
els dies 27/04/2018, 15/05/2018, 24/05/2018, 31/05/2018, 12/06/2018 i 05/07/2018 i ha culminat el 12/12/2018 
amb la signatura d’un conveni amb AELFA·IF per a la realització del XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AELFA·IF i V CONGRÉS DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA durant l’any 2020 a Barcelona. 

Amb la signatura d’aquest conveni s’ha nomenat una comissió mixta entre AELFA·IF i CLC amb els següents 
membres:
• Per part del CLC: Núria Duaso (sotsdegana), Mariona Clofent (vocal d’Estudiants i joves) i Neus Calaf 

(secretària tècnica). Actuarà com a suplent en cas que sigui necessari Ana Bistuer (vocal de Salut)
• Per part d’AELFA·IF: Claustre Cardona (vicepresidenta 1a), Diana Grandi (tresorera), Carme Suria 

(secretària). Actuarà com a suplent, en cas necessari Miquela Sastre (secretària general).

2.6 Gestió executiva
Tal i com disposa l’article 48 dels estatuts del CLC, la Junta de Govern podrà contractar aquell personal que 
estimi oportú per al bon funcionament del Col·legi, podent·li delegar per escrit aquelles funcions que la Junta 
de Govern consideri convenient, per tal de dotar al Col·legi d’una estructura tant en recursos humans com 
materials el suficientment àgil i eficaç per a poder oferir a totes les persones col·legiades un servei de qualitat. 

El personal contractat del CLC conforma la Gestió executiva del Col·legi, encarregada de garantir el funciona·
ment diari del Col·legi i d’executar tots aquells projectes delegats per la Junta de Govern. La Gestió executiva 
treballa sota la direcció del deganat i el sotsdeganat i compta amb el suport d’assessors laborals, fiscals i 
jurídics i amb múltiples col·laboradors per al bon desenvolupament de les seves tasques.

Les persones membres de la Gestió executiva són les següents:
• Cap d’administració: Bernadette Campano
• Secretària tècnica: Neus Calaf
• Administració: Neus Albado, Marta Esteve i Carme Pijuan
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L’horari d’atenció a la seu del Col·legi és el següent:
Dilluns a divendres: de 9 h a 19 h
Juliol: de 8 h a 15 h
Agost: Tancat dues setmanes

Els objectius generals de la Gestió executiva són els següents:
• Coordinar, supervisar, ordenar i dirigir el conjunt d’activitats del CLC.
• Possibilitar la materialització dels acords adoptats per la Junta de Govern.
• Garantir l’adequat funcionament diari del CLC.
• Afavorir la coordinació entre els òrgans de Govern, col·legiats i òrgans de gestió.
• Dirigir la gestió dels serveis administratius.
• Gestionar els recursos econòmics del CLC.
• Millorar l’equitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis del CLC.
• Planificar estratègies per possibilitar la continuïtat i creixement del CLC.
• Organitzar i coordinar actes i activitats formatives.
• Gestionar la informació i difusió del CLC.
• Coordinar les informacions i activitats amb el CGCL.
• Possibilitar les relacions amb institucions i organitzacions nacionals i internacionals.
• Assessorar la Junta sobre possibles línies de futur.

Les fites assolides per la Gestió executiva durant el 2018 es plasmen al llarg de tota la memòria. Tanmateix, 
n’hi ha algunes que no apareixen en cap altre apartat i que val la pena destacar:
• Adaptació al nou Reglament de Protecció de Dades: Per tal de poder seguir tractant les dades dels 

col·legiats, s’ha procedit a demanar a tots els col·legiats l’actualització del seu consentiment en compliment 
del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD), que va començar a ser d’aplicació a 
partir del 25 de maig de 2018 derogant l’antiga Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). També s’ha 
fet arribar informació d’interès per a tots els col·legiats sobre el nou reglament Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu (RGPD) sobre protecció de dades.

 
• Remodelació del jardinet: Durant el 2018 s’ha remodelat el jardí del CLC. La Fundació Portolà, que facilita 

la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, ha fet el disseny i la renovació de 
l’espai.
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• Remodelació de la biblioteca: També s’ha iniciat el projecte de remodelació de la biblioteca, canviant el 
mobiliari. Durant el 2018 s’han canviat les lleixes dels llibres i s’han encarregat taula i cadires noves. 

• Nous documents a disposició dels col·legiats: Des del servei d’assessorament jurídic, s’han posat a 
disposició a l’apartat “Informacions i recursos” de l’àrea restringida del web tres nous documents per tal que 
puguin ser utilitzats per tots els col·legiats en la seva pràctica clínica. Aquests documents són:

• Nou model de protecció de dades de caràcter personal 
• Model de consentiment informat del pacient d’un tractament logopèdic 
• Model de declaració responsable de la potestat parental 

2.7 Col·legiats i col·legiades

2.7.1 Procés de col·legiació del 2018

Altes i baixes col·legials del 2018

Altes i baixes col·legials per mesos al llarg del 2018
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2.7.2 Distribució dels col·legiats del 2018 per províncies, edat i sexe

Es presenten les dades a 31 de desembre del 2018. El total de col·legiats era de 2903.

Distribució per sexes

Distribució per edats

Distribució per províncies
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3. RELACIONS INSTITUCIONALS

3.1 El CLC i l’Administració Pública

3.1.1 El CLC i el Departament de Salut

Comissió Mixta 

La Comissió Mixta entre el Departament de Salut i el Col·legi de Logopedes de Catalunya té per objecte, 
d’acord amb l’estipulació primera del conveni subscrit entre ambdues parts en data 5 de maig de 2000, el 
control i el seguiment de la realitat sanitària del país des de l’òptica dels professionals logopedes i, per tant, 
de les iniciatives normatives que puguin afectar els esmentats professionals en el marc del sistema sanitari a 
Catalunya, sens perjudici del dret d’audiència reconegut als col·legis professionals i als seus Consells Gene·
rals a l’article 105.a) de la Constitució de 1978 i a l’article 4.2 de la Llei 13/1982.

Els membres de la Comissió són els següents:
• Sr. Josep Davins, de Departament de Salut
• Sr. Josep Anton Teixidó del Servei Català de la Salut
• Sra. Ainhoa Molins en representació de la Subdirecció Gral. de Planificació i Desenvolupament Professional
• Sra. Mireia Sala del Col·legi de Logopedes de Catalunya
• Sra. Núria Duaso del Col·legi de Logopedes de Catalunya
• Sra. Ana Bistuer del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Durant el 2018 la comissió mixta s’ha reunit els dies 24/04/2019, 19/06/2018 i 27/09/2018 i ha treballat via cor·
reu electrònic. El seu objectiu específic per el 2018 ha estat la publicació i presentació pública del document 
“Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut. Document de consens”. La pre·
sentació institucional del document va ser el 10 d’octubre del 2018 (vegeu apartat Actes col·legials col·legials) 
i està disponible en format pdf a canalsalut.gencat.cat (apartat Salut A·Z ) i a clc.cat (apartat Publicacions).

Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) és un òrgan adscrit al De·
partament de Salut (Decret 407/2006, de 24 d’octubre) amb l’objectiu d’establir instruments que garanteixin la 
coordinació i l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació continu·
ada, així com dels programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

El CCFCPS consta d’un Plenari, presidit pel Conseller/a de Salut, d’un consell tècnic per cadascuna de les 
professions sanitàries incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei d’ordenació de les Professions Sanitàries, i 
d’una Secretaria a la qual s’adscriu la secretaria tècnica dels consells tècnics.

El CLC ha assistit al Ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries el 27 de 
novembre del 2018. 
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Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya

L’objectiu del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya (CPSC) és abordar, amb una visió integrado·
ra i des d’un punt de vista multiprofessional i interdisciplinari, els aspectes més estratègics de les professions 
sanitàries i les seves repercussions professionals. 

Fòrum Diàleg Professional

El CLC forma part del Fòrum de Diàleg Professional, una iniciativa del Departament de Salut que porta el lema 
“Construïm la Salut del Futur”. Aquest Fòrum, format per representants de col·legis professionals, associa·
cions de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries, universitats, sindicats i diferents depar·
taments del Govern, té com a finalitat definir les noves polítiques de planificació i d’ordenació professionals 
d’acord amb les noves necessitats de salut de la població.

El diàleg professional està estructurat en diferents fòrums i jornades de treball i el CLC hi ha participat activa·
ment des de la seva presentació, per part de la consellera de Salut Alba Vergés, el passat 19 de setembre de 
2018. En aquests moments, en el Fòrum el CLC hi és representat per Núria Duaso, sotsdegana, Ana Bistuer, 
vocal de Salut i Neus Calaf, secretària tècnica.

Durant el 2018 s’ha assistit a totes les jornades convocades, concretament a la jornada de presentació el dia 
19/09/2018 (assistència de la degana i la vocal de salut) i a les dues jornades tècniques següents els dies 
17/10/2018 i 28/11/2018 (assistència de la secretària tècnica).

Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya

Des d’administració i secretaria tècnica s’han recollit dades professionals de tots els col·legiats a través d’un 
formulari i s’ha procedit al seu enviament al Departament de Salut, per la seva inclusió al Registre de Profes·
sionals Sanitaris de Catalunya (RPSC), regulat pel Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el 
Registre de professionals sanitaris de Catalunya.

La obligatorietat de comunicar i actualitzar les dades professionals de tots els col·legiats als registres del De·
partament de Salut i, com s’explica més endavant, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha 
implicat la necessitat de dissenyar i encarregar des de secretaria tècnica i administració un projecte d’actua·
lització del software de gestió col·legial. Aquest projecte s’ha encarregat a l’empresa informàtica del software i 
s’ha supervisat des d’administració.

3.1.2 El CLC i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Observatori dels Drets de la Infància

Gràcies a les al·legacions presentades el 21 d’abril del 2017 al Projecte de Decret de modificació del Decret 
129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància, es va addicionar un nou apartat 10è a l’ar·
ticle 3.3.g del Decret 129/2006, modificat per l’article 1 del Projecte de Decret, on s’incorporava el Col·legi de 
Logopedes de Catalunya com a vocal de l’Observatori dels Drets de la Infància.

La Junta de Govern va aprovar el 13 de juliol del 2018 nomenar a la Victoria González, vocal de benestar 
i família i a la Mariona Clofent, vocal d’Estudiants i Joves, titular i suplent per ocupar el càrrec de vocal de l’Ob·
servatori dels Drets de la Infància, donant compliment al Decret 163/ 2017, de 24 d’octubre, de modificació del 
Decret 129/ 2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància.

Eina de detecció de les alteracions del llenguatge per a infants i adolescents en situació de 
desemparament per al seu ús en CRAE

S’ha finalitzat, sota la direcció de la vocal de Benestar i família, la redacció de l’“Eina de detecció de les 
alteracions del llenguatge per a infants i adolescents en situació de desemparament” per al seu ús en Centres 
Residencials d’Acció Educativa (CRAE). S’ha fet arribar la versió definitiva al Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies i s’està a l’espera de poder·la editar i publicar.
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3.1.3 El CLC i el Departament d’Ensenyament

Sessió de treball convocada per la Directora General d’Educació Infantil i Primària

El CLC ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament participant en la Sessió de treball convocada per la 
Directora General d’Educació Infantil i Primària després de l’aprovació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre 
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, amb l’objectiu de poder continuar 
la participació del CLC també en el desenvolupament del Decret. La sessió de treball va ser celebrada el 15 
de maig i la representació del CLC va anar a càrrec de la degana. 

Reunions celebrades i documentació aportada

Amb l’objectiu de seguir lluitant per aconseguir l’accés dels logopedes a treballar a l’ensenyament públic, s’ha 
elaborat el document titulat “El logopeda i el mestre d’audició i llenguatge dins el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. Camps d’actuació, funcions i competències professionals en l’atenció dels alumnes amb trastorns 
d’aprenentatge o de comunicació”. Aquest document s’ha aportat a la reunió celebrada amb la Sra. Mercè 
Esteve, Subdirectora General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat i la Sra. Fina Isern Pujol, Servei d’Atenció a 
la Diversitat i la Inclusió al Departament d’Ensenyament el 26/02/2018. 

Després d’aquesta reunió, s’ha elaborat un nou document titulat “El procés per a la incorporació de logope·
des als Serveis Educatius. Històric, anàlisi de la situació actual i propostes de futur”. Aquest document, jun·
tament amb l’anterior, ha estat aportat a la reunió celebrada amb el nou equip integrat pel Sr. Josep Vallcorba 
Cot, director general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la Sra. Imma Reguant, de la sub·direcció 
general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat i la Inclusió i la Sra. Carme Rosell, tècnica del Servei d’Atenció a la 
Diversitat i la Inclusió al Departament d’Ensenyament el 06/11/2018.

3.1.4 El CLC i el Departament de Justícia

Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques

Durant el 2018 la Junta de Govern del CLC ha posat en coneixement de la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques de dos casos per la presumpta comissió d’una infracció tipificada com a molt greu consistent en 
exercir la professió de logopeda sense estar col·legiada i a un cas per contractar presumptament professi·
onals logopedes per a l’exercici de la logopèdia sense exigir·los que acreditin la seva col·legiació. Ho ha fet 
perquè aquesta Direcció General, si ho considera oportú, incoï expedient disciplinaris en exercici de la seva 
potestat disciplinària prevista en els articles 15.2 i 26a) de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Aquest tràmit es gestiona des de la gestió executiva sota la direcció de la comissió d’Ètica i deontologia i 
l’assessorament dels advocats.

Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia

El CLC ha respost al requeriment del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de confeccionar 
la nova llista de pèrits judicials amb totes aquelles persones col·legiades que hagin manifestat expressament 
la seva voluntat d’incorporació, i hagin autoritzat al CLC a cedir al Departament de Justícia les seves dades 
personals per a tal fi.

Els col·legiats han pogut apuntar·se a formar part del torn d’intervenció professional del CLC i per tant, a inte·
grar·se com a membres d’una o de les dues llistes de pèrits existents actualment: 1) la llista de pèrits judicials 
prevista per la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil ·LEC· (articles 341 i següents), i/o 2) la llista 
de pèrits judicials que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions fixats per l’Ordre JUS/419/2009 
relativa als peritatges on el pagament d’aquests va a càrrec del Departament de Justícia.

3.2 El CLC al Consejo General de Colegios 
de Logopedas

El Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL) va ser creat mitjançant la Llei 1/2003, de 10 de març, 
publicada al BOE de 11 de març de 2003, com una corporació de dret públic destinada a complir les funcions 
establertes per als Consells per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals. 



Memòria de 2018 CLC  –17–

Assemblea General del CGCL

L’Assemblea General del CGCL està integrada pels presidents o degans de tots els Col·legis Professionals de 
Logopedes que podran estar representats pels seus vicepresidents o el membre de la Junta en qui deleguin. 
Durant el 2018, Assemblea General del CGCL s’ha reunit el 24 de març a Madrid.

Comitè executiu del CGCL

L’Assemblea General elegeix per votació secreta d’entre els seus membres un president, dos vicepresidents, 
un secretari, un vicesecretari i un tresorer, càrrecs que constitueixen el Comitè Executiu del CGCL. El Col·legi de 
Logopedes de Catalunya ostenta la vicepresidència segona del CGCL, càrrec que ocupa la degana del CLC.

El Comité Ejecutivo CGCL s’ha reunit a Madrid els dies 16 i 17 de febrer, 23 de març, 28 i 29 de setembre i 23 i 
24 de novembre de 2018.

L’1 de juny del 2018 la degana del CLC (vicepresidenta segona del CGCL) assisteix com a convidada a la 
Conferència Degans Logopèdia d’Espanya a Barcelona. Com que la conferència té lloc a Barcelona, en 
aquesta ocasió també hi és convidat el CLC, representat per la sotsdegana.

Memòria d’activitats del CLC en relació al CGCL

Tramesa de dades per a l’Instituto Nacional de Estadística

Des de la gestió executiva del CLC s’han tramès al CGCL les dades col·legials per tal que el CGCL pugui com·
plimentar la Estadístca de Profesionales Sanitarios Colegiados·2017 de l’Instituto Nacional de Estadístca (INE). 

Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)

Des d’administració i secretaria tècnica del CLC s’han recollit dades professionals de tots els col·legiats a 
través d’un formulari i s’ha procedit al seu enviament al Consejo General de Colegios de Logopedas, que és 
l’organisme que les recull de tots els col·legis i les fa arribar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, per la seva inclusió al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), regulat pel Reial Decret 
640/2017, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris.

Per tal de mantenir actualitzades aquestes dades, des d’administració del CLC s’ha procedit a encarregar la 
implementació d’una API que nodreixi el web del consejo amb les dades dels col·legiats per tal que el Conse·
jo pugui posteriorment comunicar·los al Ministeri.

Suport en la redacció de documentació

Des del CLC s’ha donat suport en la redacció de diversos documents, per exemple:
• Alegaciones a la Consulta pública previa sobre el Proyecto de orden por la que se modifican los Anexos 

I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (presentat pel CGCL el 
13/02/2018).

• Aportaciones del CGCL a la consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación 
de la actual Ley de Educación (presentat pel CGCL el 10/11/2018).

• Aportaciones del Consejo General de Colegios de Logopedas al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (presentat pel CGCL el 13/12/2018).

3.3 El CLC a l’Associació Intercol·legial
La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va ser constituïda el 28 d’abril de 2011 i representa més 
de 100 corporacions professionals de Catalunya de tots els sectors professionals que, al seu torn, representen 
més de 200.000 col·legiats i col·legiades. El Col·legi de Logopedes de Catalunya és un dels socis de l’associació 

Assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i, entre d’altres facultats, aprova el pressupost, la liqui·
dació de comptes, les quotes a satisfer pels associats i la gestió de la Junta Directiva, així com les modificaci·
ons estatutàries. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i dins del primer semestre d’aquest. 
Durant el 2018 s’ha reunit el 26/06/2018 i hi ha assistit la secretària tècnica per delegació de la Junta de Govern. 
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Taula sectorial

L’Associació Intercol·legial compta amb sis Comissions Sectorials en què s’integren els col·legis professionals 
i consells de col·legis d’àmbits professionals propers. El CLC, com a membre de la intercol·legial, s’integra en 
la sectorial de Salut. 

Taula tècnica

La Taula Tècnica està integrada pels directors generals, gerents, secretaris tècnics, directors de comunicació i 
màrqueting, responsables de Secretaria, etc... de les corporacions membres de l’Associació. Les seves funci·
ons són l’elaboració de propostes, informes, estudis i plans d’actuació per assolir les finalitats de l’Associació, 
així com l’execució dels acords i projectes de col·laboració intercol·legial aprovats per la Junta Directiva, sota 
la supervisió directa de la Comissió Executiva.

La cap d’administració ha assistit a reunions de la Taula tècnica de la Intercol·legial les següents dates: 
09/02/2018, 09/03/2018, 13/04/2018, 15/06/2018, 21/09/2018, 30/11/2018

Taula lletrada

L’article 24 dels Estatuts de l’Associació disposa que els assessors de les corporacions associades, constitu·
ïts en Comissió o Taula Lletrada, actuaran com a òrgan tècnic d’assessorament i suport als òrgans de govern 
de l’associació. Els advocats del CLC assisteixen a les reunions d’aquesta taula.

Comissions

La Comissió de Dones i Igualtat (encara en procés de constitució) de la Intercol·legial va organitzar una cele·
bració pel Dia Internacional de les Dones (07/03/18). Vegeu apartat “Actes col·legials”. La secretària tècnica 
del CLC va assistir a una reunió de preparació el 15/02/2018. Un cop constituïda, la comissió s’ha reunit els 
dies 04/06/2018, 25/06/2018, 18/09/2018, 25/10/2018 i 12/11/2018.

El CLC ha assistit també a reunions convocades per la Comissió d’Ensenyament, concretament a les reunions 
convocades el 7 de juny i el 28 de novembre del 2018.

3.4 Relacions amb altres institucions

3.4.1 Col·laboracions del CLC amb Universitats

• Celebració d’una reunió amb els directors/coordinadors de Grau de Logopèdia de la UAB, URL i UOC / 
UVic·UCC (27/02/18).

• Col·laboració amb les universitats (UAB, URL i UVic·UCC) pel Dia Europeu de la Logopèdia (06/03/18) 
enviant punts de llibre i bolígrafs.

• Representació del CLC a la taula inaugural de la I Jornada en Trastornos de la Comunicación y de la 
Deglución de la UOC (21 d’abril del 2018). Representació a càrrec de la sotsdegana. 

• Representació del CLC a la Conferència de Degans de Logopèdia d’Espanya celebrada a Barcelona l’1 de 
juny del 2018. Representació a càrrec de la sotsdegana.

• Presentació del CLC a les universitats on s’imparteix el Grau de Logopèdia: 
• UManresa | Universitat de Vic·Universitat Central de Catalunya (15/01/18)
• Universitat Autònoma de Barcelona (24/09/2018)
• Universitat Ramon Llull (20/10/2018)

• El CLC ha donat el seu suport a l’organització del simposi “Voz artística y salud vocal” organitzat per la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL) i amb la participació de 
l’ESMUC, l’Institut del Teatre, el Conservatori del Liceu, Eòlia i el Taller de Músics els dies 19 i 20 d’octubre 
del 2018 (vegeu apartat “Actes col·legials”). Participació del CLC a la taula inaugural del simposi, a càrrec de 
la degana. 

3.4.2 Col·laboracions del CLC amb altres col·legis professionals

• Commemoració de l’any Dr. Jordi Perelló: El CLC ha col·laborat amb el Col·legi de Metges de Barcelona 
en la commemoració de l’any Dr. Jordi Perelló amb un acte celebrat a la seu del CLC amb ponències 
dedicades a la seva figura el dia 11 de juny del 2018 (vegeu apartat “Actes col·legials”).
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• 13es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran: El CLC és membre del comitè 
organitzador de les 13es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran, s’han de 
celebrar els dies 22 i 23 de març de 2019. Formen part del Comitè organitzador els següents col·legis: 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
(COTOC), Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Col·legi de Logopedes de 
Catalunya (CLC). El CLC ha assistit a les reunions celebrades els dies 22/10/2018 i 26/11/2018. 

3.4.3 Col·laboracions amb altres institucions

• Associació Catalana de la Dislèxia. Col·laboració amb la XII Jornada sobre la Dislèxia a Catalunya enviant 
material (14/04/18).

• Nexe Fundació. Col·laboració amb les VI Jornades productes suport Disseny obert (baix cost) enviant 
material (12/05/18).

• Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP). Coorganització de les següents activitats formatives:
• La Logopèdia en l’atenció precoç. Introducció a la funció del logopeda al CDIAP, a càrrec de Núria Bea, 

Sílvia Ferraté, Berta Salvadó, Lina Zaurin, Raquel López, Adela Rodriguez i Miquel Àngel Rubert (2 i 16 de 
febrer i 2 i 16 de març del 2018)

• Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge, a càrrec de 
Maria Rinos (20 d’abril del 2018)

• TERMCAT, Centre de Terminologia. El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat 
el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Col·laboració amb la normalització de 
sis termes relacionats amb la nostra especialitat que es basen en la classificació de les sordeses segons el 
moment del procés de l’aprenentatge lingüístic (20/04/2018).

• Asociación Española de Familiares y Afectados por Síndrome de Kabuki (AEFA-KABUKI). Col·laboració amb 
la 2a Jornada sobre Síndrome de Kabuki enviant material (23/11/2018).

• Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF). 
Signatura el 12/12/2018 d’un conveni per a la celebració del XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AELFA·IF i V CONGRÉS DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA durant l’any 2020 a Barcelona. 

3.4.4 Assistència i representació institucional del CLC en actes

El Col·legi ha estat present ens els següents actes:
• I Congreso Nacional de Profesiones, organitzat per Unión Profesional els dies 18 i 19 de gener del 2018. 

Assistència a càrrec de la secretària tècnica.
• Jornades ATELCA el 3 de febrer del 2018. Representació a càrrec de la degana. 
• II Congrés Internacional “Trastornos de la fluidez del habla” els dies 3 i 4 de febrer del 2018. Representació a 

càrrec de la sotsdegana i la comptadora. 
• Jornada sobre pobresa infantil i salut · Hospital Sant Joan de Déu (1 de març del 2018). Assistència a càrrec 
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de la vocal de Benestar i família.
• V Jornades de Formació de l’ACPCREDA (8 i 9 de març del 2018). Representació a càrrec de la degana. 
• 12es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de residències de gent gran, organitzades per diversos col·legis 

professionals (16 i 17 de març del 2018). Assistència a càrrec de la sotsdegana.
• Inauguració de l’any Perelló organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona · COMB (5 d’abril del 2018). 

Assistència a càrrec de la degana, la sotsdegana, la comptadora la vocal de Salut i la secretària tècnica.
• XII Jornada sobre la Dislèxia a Catalunya organitzada per l’Associació Catalana de la Dislèxia a l’Hospital 

Sant Joan de Déu (14 d’abril del 2018). Representació a càrrec de la sotssecretària. .
• Jornada La teràpia ocupacional a l’atenció primària i comunitària organitzada pel Col·legi de Terapeutes 

Ocupacionals de Catalunya · COTOC (21 d’abril del 2018). Representació a càrrec de la secretària. 
• Jornada Migració i Refugi. Acollir per a una major cohesió social, organitzada per la Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya (7 de juny del 2018). Assistència a càrrec de la vocal de Benestar i família. 
• Jornada Información Texturas Adaptadas a La Llar Fundació Terrassa (21 de juny del 2018). Assistència a 

càrrec de la vocal de Salut.
• XXXI Congreso Internacional AELFA·IF · Granada 2018 els dies 28, 29 i 30 de juny del 2018. Representació a 

càrrec de la degana i la sotsdegana.
• Xerrada sobre Abús sexual infantil organitzada per l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) 

el 4 d’octubre del 2018. Assistència a càrrec de la vocal de Benestar i família.
• Presentació del document “Atenció Precoç i desenvolupament infantil. Catalunya 2020” el 30 de novembre 

del 2018. Representació a càrrec de la vocal de Benestar i família i la secretària tècnica.

4. ACTES COL·LEGIALS

4.1 Dia Europeu de la Logopèdia
El Dia Europeu de la Logopèdia 2018, dedicat als sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC), 
es va celebrar el 6 de març del 2018.
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4.2 Dia Internacional de les Dones
La Comissió de Dones i Igualtat (encara en procés de constitució) de la Intercol·legial va organitzar una cele·
bració pel Dia Internacional de les Dones (07/03/18).

4.3 Commemoració de l’any Dr. Jordi Perelló al CLC
El CLC ha col·laborat amb el Col·legi de Metges de Barcelona en la commemoració de l’any Dr. Jordi Perelló 
amb un acte celebrat a la seu del CLC amb ponències dedicades a la seva figura (11/06/2018). 
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4.4 Acte de celebració del 20è Aniversari del CLC
El 20è aniversari del CLC es va celebrar el dia 18 d’octubre del 2018 en un acte d’homenatge als col·legiats.

4.5 Presentació institucional d’un document de 
consens en disfàgia

La Sala d’actes del Departament de Salut va el 10 d’octubre del 2018 l’acte de presentació del document 
“Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut. Document de consens”, on van 
assistir més de 100 persones entre professionals de la salut, representants de col·legis professionals i soci·
etats científiques, representants de laboratoris del sector de l’alimentació i representants d’associacions de 
pacients, entre d’altres.
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4.6 Suport a l’organització del simposi “Voz artís-
tica y salud vocal”

El CLC ha donat el seu suport a l’organització del simposi “Voz artística y salud vocal” organitzat per la Facul·
tat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna i amb la participació de l’ESMUC, l’Institut 
del Teatre, el Conservatori del Liceu, Eòlia i el Taller de Músics els dies 19 i 20 d’octubre del 2018.

4.7 Sessió monogràfica. 
Ètica i deontologia professional

La comissió d’Ètica i deontologia ha organitzat un monogràfic sobre ètica i deontologia professional el 
13/12/2018, coincidint amb la convocatòria de l’assemblea extraordinària per l’aprovació del Codi Ètic del CLC.
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5. COMUNICACIÓ

5.1 Campanya de comunicació

La tardor del 2018, el Col·legi de Logopedes de Catalunya ha fet el llançament a través de mitjans digitals, 
d’una nova campanya de comunicació per donar a conèixer la logopèdia a la societat. La campanya té una 
finalitat didàctica i divulgativa. El seu concepte és: 

Un logopeda fa molt més del que penses

El més bonic de la campanya és el seu component humà. Hi han participat 18 persones voluntàries de totes 
les edats que han rebut o estan rebent tractament logopèdic per diferents alteracions de la comunicació i de 
la deglució.

La campanya consta de diverses peces: un vídeo coral de 30’’; 6 vídeos individuals de 10’’, 10 pòsters, 5 link 
ads i banners. Totes les peces dirigeixen a una pàgina web que s’ha creat expressament per la campanya: 
www.somlogopedes.cat . En aquesta landing page s’explica què fa un logopeda i quins trastorns i alteracions 
tracta. S’hi poden trobar les històries de 10 persones que apareixen a la campanya. També s’ha fet un making 
of del rodatge dels vídeos. 

La campanya ha tingut una àmplia difusió en mitjans digitals (Youtube, Twitter, Facebook, Linkedin, Addoor i 
Display) a través de vídeos, banners i anuncis.

Per facilitar poder compartir les diferents peces de la campanya, el CLC ha passat a tots els col·legiats els 
següents enllaços:

Web de la campanya: https://www.somlogopedes.cat/ 

Vídeos a Youtube:
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=·RVw41qgwkg 
MakingOf https://youtu.be/aIVlDW_·CTY 
Càpsula Andrea https://youtu.be/cgvB3_2Y5·E 
Càpsula Juan https://youtu.be/Tpm4sV·P3z8 
Càpsula Jordi https://youtu.be/Ucnkh2NqxdQ 
Càpsula Laura https://youtu.be/XTCQs41ucRM 
Càpsula Ona https://youtu.be/Wkc3CZ_zf2M 
Càpsula Pere https://youtu.be/tAUB6SSBsEg 

Twitter: http://bit.ly/TwitterCLC 
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LinkedIn: http://bit.ly/LinkedInCLC 

Vídeo a Facebook: http://bit.ly/Facebookvideoclc 

Facebook/Active ads: http://bit.ly/FacebookActiveAds 

Des del Col·legi de Logopedes de Catalunya volem donar les gràcies a tots els voluntaris i logopedes que 
han fet possible aquesta campanya. S’espera que aquesta iniciativa contribueixi a donar a conèixer millor la 
logopèdia. 

El resum dels resultats de la campanya, segons l’informe final de campanya facilitat per Buzz, és de 2.754.520 
impressions, 1.166.969 views, +12.500 visites a la web i +11.000 interaccions. Els resultats assolits han dupli·
cat en impressions (191%) i han quadruplicat en reproduccions (396%) respecte als resultats estimats.

Les conclusions de l’informe final de campanya facilitat per Buzz són les següents:
• La campanya ha obtingut un gran èxit en quasi tots els canals. Durant la primera fase la majoria dels canals 

ja havien assolit els objectius marcats per a tota la campanya.
• S’han duplicat (191% d’impressions) i quadruplicat (396% views) als resultats estimats.
• La superació dels resultats estimats esdevé a una visió inicial conservadora. Partint del punt que la 

campanya estava limitada a nivell de segmentació (territori/idioma) considerant·los com a possible restricció 
per a la campanya.

• La qualitat de les peces ha despertat interès al públic objectiu i ha produït que els costos siguin més òptims 
del que preveiem en quasi tots els canals.

• Segons el cost per resultat més òptim, els canals on millor ha funcionat la campanya han sigut: Facebook, 
YouTube i Twitter.

• Els resultats positius de la campanya demostren l’assoliment de l’objectiu principal, la consideració del 
missatge general així com el nom del Col·legi de Logopedes de Catalunya com a marca. Respecte al tràfic 
a la pàgina web, es vol destacar un total de 12.588 visites a la web.

• S’ha consumit la totalitat del pressupost estimat (11.000€) a mesura que anava avançant la campanya.

5.2 Xarxes Socials 
Com a novetat, arran de la campanya de comunicació, el CLC ha obert un compte a LinkedIn i ha omplert de 
contingut el seu canal de Youtube. Els canals de xarxes socials dels quals disposa el CLC són:

• Facebook (https://www.facebook.com/logopedesdecatalunya)
• Twitter (https://twitter.com/@clc_logopedia)
• LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/col·legi·de·logopedes·de·catalunya/)
• Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCbt4pms0Qr3hAvEFvb4ubAw) 

L’activitat a les xarxes socials està gestionada des de la gestió executiva sota la direcció de la comissió d’Em·
prenedoria i difusió. 

5.3 Web
Durant el 2018 s’han fet algunes modificacions al web. En primer lloc, s’ha modificat la seva capçalera per tal 
d’incloure·hi els accessos a totes les xarxes socials.
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En segon lloc, s’ha habilitat un espai a l’àrea d’usuaris, secció “Què fa un logopeda” des d’on es poden des·
carregar les diferents peces de la campanya de comunicació.:

Descobreix què fa un logopeda a www.somlogopedes, el web de la campanya

“Un logopeda fa molt més del que penses”
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També s’ha afegit un banner a la pàgina principal que direcciona al web de la campanya de comunicació 
www.somlogopedes.cat.

I, finalment, s’ha inaugurat un nou espai web, el “Portal Ètic”, amb continguts gestionats per la comissió d’Èti·
ca i deontologia.
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5.4 Full informatiu
Quinzenalment es publica el full informatiu que arriba a la bústia de correu electrònic de cada col·legiat. Els 
fulls informatius dels últims 6 mesos estan disponibles a: http://www.clc.cat/ca/publicacions/full·informatiu. El 
full es dissenya i administra des de la gestió executiva. 

5.5 Revista Logopèdia
Durant l’any 2018 s’ha publicat el número 33 de la revista LOGOPÈDIA, amb un monogràfic dedicat als Sis·
temes Augmentatius i Alternatius de Comunicació que ha comptat amb la participació de diverses persones 
col·legiades que han compartit els seus coneixements i experiències.

5.6 Calendari
Com cada any, s’ha editat un calendari per fer arribar als col·legiats i diverses entitats.
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6. ESTATS FINANCERS DE L’EXERCICI 2018

Balanç de situació de l’exercici 2018
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Compte de perdues i guany de l’exercici 2018

 NOTA 1 - CONSTITUCIÓ, RÈGIM LEGAL I ACTIVITAT.

EL Col·legi de Logopedes de Catalunya (en endavant el Col·legi) és una corporació de dret públic, de caràc·
ter professional, amb personalitat jurídica i amb plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins, que es 
configura com una instància de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici de la professió de logopè·
dia i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l’administració d’aquests interessos, sens 
perjudici que el Col·legi pugui exercir activitats i prestar serveis a les persones col·legiades en règim de dret 
privat. El Col·legi va ser fundat l’any 1998.

El Col·legi es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, per les disposicions que la despleguen, per els seus Estatuts, publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 8 de setembre de 2009 (núm. 5460) i, en el seu cas, pels reglaments que pugui 
dictar en exercici de la seva autonomia. 

D’acord amb l’article cinquè dels seus estatuts el Col·legi té com a finalitats essencials en el seu àmbit territori·
al, que és Catalunya:

a) Ordenar, dins del marc de les Lleis, i vigilar l’exercici de la professió de logopeda.
b) Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l’Administració.
c) Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades i de les societats professionals inscrites.
d) Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
e) Promocionar, divulgar, investigar, fer mestratge i donar respostes per a la resolució dels problemes del 

llenguatge, la parla i la comunicació, com un bé de salut i com a millora de la qualitat de vida.
f) Donar un suport de qualitat a totes les persones col·legiades i a les societats professionals en totes les 

vessants professionals: científica, material, borsa de treball i d’altres serveis anàlegs. 

 NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS ESTATS FINANCERS.

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable.
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Els Estats Financers s’han preparat a partir dels registres comptables del Col·legi els quals estan realitzats 
d’acord amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1515/2007. 
En alguns aspectes s’ha seguit el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 125/2010, el qual modifica el Decret 259/2008.

b) Imatge fidel.

Els estats financers estan formats pel balanç, el compte de resultats i aquestes notes explicatives, que conté 
la liquidació del Pressupost, el conjunt dels quals formen una unitat i es presenten d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera descrit en l’apartat anterior a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats del Col·legi. 

Aquests estats financers es presentaran per l’aprovació dels membres del Col·legi per l’Assemblea General. 
La Junta considera que no s’hi produiran modificacions substancials com a conseqüència de l’esmentada 
aprovació.
 
c) Aspectes crítics de la valoració.

En l’elaboració dels estats financers s’han utilitzat estimacions bàsicament en relació amb la vida útil i en l’ava·
luació de pèrdues per deteriorament dels actius materials. 

Aquestes estimacions s’han fet basant·se en la informació disponible a la data i, en cas que hi haguessin es·
deveniments futurs que obliguessin a modificar·les en propers exercicis, les eventuals modificacions es farien 
de forma prospectiva.

d) Elements recollits en diferents partides.

Existeixen elements del balanç recollits en dues o més partides, concretament el préstec hipotecari contractat 
per a la compra de la seu i que es troba degudament identificat en la Nota 9. 

 NOTA 3 - DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT

La Junta proposarà a l’Assemblea Gene¬ral del Col·legi l’aplicació del resultat de l’exercici 2018, per un im·
port de 109.739,74 euros de superàvit, a reserves voluntàries. Al 2017 fou de 165.032,24 euros amb la mateixa 
distribució.

 NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Tot seguit es descriuen les normes de valoració aplicades en la preparació dels estats financers: 

a) Immobilitzat intangible. 

Les aplicacions informàtiques es registren pel seu cost d’adquisició que inclou les quotes de IVA suportades 
no deduïbles i, posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amor·
tització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Els criteris per al reconeixement 
de les pèrdues per deteriorament d’aquests actius i de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament 
registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials. 

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada en 4 anys. De to·
tes maneres, les adquisicions dels exercicis anteriors, que són aplicacions informàtiques i la nova pàgina web, 
s’amortitzen en 3 anys, considerant que és la vida útil adequada per a aquests elements.
 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de l’exerci·
ci en què s’incorren.

b) Immobilitzat material.

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment a preu d’adquisició, incloses totes les 
despeses addicionals directament relacionades amb la seva posada en funcionament i les quotes de IVA su·
portades no deduïbles. Posterior¬ment, es minoren per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues 
per deteriorament, si n’hi haguessin.
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Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, com a cost de 
l’exercici en què s’incorren. Per altra banda, els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a 
l’actiu com a major valor del bé, exclusivament, quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat 
o perllongació de la seva vida útil.

L’amortització es calcula mitjançant el mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels ele¬ments, segons 
el següent detall:

A la data de tancament de l’exercici s’analitza el valor dels actius per a determinar si existeixen indicis que 
aquests actius han sofert una pèrdua per deteriorament. Si existeix algun indici, es fa una estimació de l’import 
recuperable d’aquest actiu per a determinar l’import de la pèrdua per deteriorament.

En cas que l’import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys els costos de les vendes 
i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la diferència en el compte de 
pèrdues i guanys en concepte de pèrdua per deteriorament.

Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu en exercicis anteriors, es reverteixen quan es produ·
eix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable augmentant el valor de l’actiu en el límit del valor en 
llibres que l’actiu hagués tingut si no s’hagués registrat el deteriorament del seu valor.

c) Arrendaments operatius.

Existeixen dues classificacions per als arrendaments: financers i operatius. 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos trans·
fereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l’arrendatari. El Col·legi no té aquest 
tipus d’arrendaments.

Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius quan s’ha acordat l’ús d’un actiu durant 
un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes. En 
aquest cas els ingressos i les despeses derivades de l’acord d’arrendament són considerats com ingrés i 
despesa del període que es reporten, imputant·se al compte de pèrdues i guanys. La valoració és anàloga als 
actius dels arrendaments financers i únicament s’incrementa el seu valor comptable en l’import dels costos 
directes del contracte que li siguin imputables. El Col·legi des de meitats de l’exercici de 2012 ja no te aquest 
tipus d’arrendament donat l’adquisició d’una seu pròpia.

d) Instruments financers.

A efectes de la seva valoració els instruments financers es classifiquen en les categories següents:

- ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT. 

Principalment es tracta de crèdits i partides a cobrar que corresponen a actius financers originats en la venda 
de béns o prestacions de serveis per operacions de tràfic del Col·legi, o els que no tenint un origen comercial, 
tampoc són instruments de patrimoni ni derivats i els seus cobraments són de quantia determinada o determi·
nable i no es negocien en un mercat actiu.

Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els crèdits per operacions 
comercials i altres deutors amb un venciment inferior a l’any es valoren, tant inicialment com amb posterioritat, 
pel seu valor nominal.
 
Els actius financers a llarg termini es valoren pel seu cost amortitzat. Es a dir, el valor raonable de la contra·
prestació més tots els costos que li han sigut directament atribuïbles, no obstant, aquestos últims poden 
registrar·se en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.
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Posteriorment aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant al compte de pèrdues i guanys 
els interessos meritats, aplicant el mètode del interés efectiu.

Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions valoratives necessàries d’acord amb l’avaluació del risc 
que presenten respecte a la seva recuperació futura. 

- Baixa d’actius financers.

Es dóna de baixa un actiu financer, o una part, quan expiren o s’han cedit els drets contractuals sobre els 
fluxos d’efectiu de l’actiu financer, i s’han transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la 
seva propietat.

- PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT.

Principalment es tracta de préstecs i partides a pagar que corresponen a passius financers originats en la 
compra de béns i de serveis per operacions de tràfic del Col·legi, o aquells que, no sent derivats, no tenen un 
origen comercial. 

Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els dèbits per operacions 
comercials amb un venciment inferior a l’any es valoren, tant inicialment com amb posterioritat, pel seu valor 
nominal.

Els préstecs bancaris que reporten interessos es registren per l’import rebut, net de costos directes d’emis·
sió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos 
directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri del meritament en el compte de resultats utilitzant el 
mètode de l’interès efectiu i s’afegixen a l’import en llibres de l’instrument en la mesura que no es liquiden en 
el període que es reporten.
 
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar la 
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 

e) Efectius i altres actius líquids equivalents.

L’efectiu i equivalents d’efectiu reconegut en el balanç comprèn l’efectiu en caixa i comptes bancaris. Aques·
tes partides es registren al seu cost històric, que no difereix significativament del seu valor de realització.

f) Provisions.

Corresponen a saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel·
lació dels quals és probable que origini una sortida de recursos, però que resulten indeterminats pel que fa al 
seu import i/o moment de cancel·lació.

g) Impost sobre beneficis.

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost 
corrent i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.

L’impost corrent és la quantitat a satisfer com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre 
beneficis relatives a un exercici. Les deduccions i d’altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, excloses 
les retencions, així com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en 
aquest, donen lloc a un menor impost corrent.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporàries imposables, excepte aque·
lles sorgides del reconeixement inicial d’un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de 
negocis i a més no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de l’impost. 

Per altra banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que resulti probable que es 
disposi de guanys fiscals futurs que permetin la seva aplicació i considerant l’excepció detallada anteriorment.

h) Classificació de saldos entre corrent i no corrent.

En el balanç es classifiquen com a corrents els actius i passius amb una data de venciment igual o inferior a 
dotze mesos, i com a no corrents en cas de superar aquesta data.
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i) Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses es registren de manera comptable segons el període en el qual es meriten, amb 
independència de la data de cobrament o pagament. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de 
la contraprestació rebuda, deduït els descomptes i l’impost sobre el valor afegit, en aquelles operacions no 
exemptes.

 NOTA 5 - IMMOBILITZATS

Al gener de l’any 2011 el Col·legi va efectuar la compra de l’edifici en el que s’ubica l’actual seu, al passatge 
Pagès número 13 de Barcelona. A l’octubre de 2012 es va inaugurar.

5.1 Immobilitzat intangible

Les partides que composen l’immobilitzat intangible així com el moviment de cadascuna d’aquestes partides 
en l’exercici 2018 ha estat:

No es presenten altes ni baixes durant l’exercici. 

Al 31 de desembre de 2018 hi ha aplicacions informàtiques totalment amortitzades i en ús per import de 
7.866,28 Euros (mateix import en el 2017).

Les partides i moviments corresponents a l’exercici 2017 van ser:

5.2 Immobilitzat material

Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en el exercici 2018 ha estat:
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En el saldo inicial dels “Terrenys i les construccions” figuren la compra del edifici de la nova seu (Passatge 
Pagès, 13 de Barcelona) més els honoraris d’enginyeria i d’arquitecte i els tributs de la llicencia d’obres, així 
como el cost de les obres de reforma integral i adequació per a albergar la nostre seu que es van dur a terme 
durant el 2012. 

L’adquisició de la seu va estar finançada parcialment mitjançant una hipoteca contractada en l’exercici 2011 i 
la resta amb finançament propi dels resultats positius que s’han obtingut al llarg dels exercicis. Sobre la hipo·
teca contractada se n’amplia informació en la Nota 9.

Dins l’apartat de les instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material hi ha registrat el mobiliari i els equips 
informàtics.

En aquest exercici 2018 no s’ha donat de baixa elements de l’immobilitzat material.

Al 31 de desembre de 2018 hi ha immobilitzat material totalment amortitzat i en ús per import de 17.654,21 
Euros (12.222,03 euros en el 2017).

Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en l’exercici 2017 van ser:

NOTA 6 – ACTIUS FINANCERS.

6.1 Actius financers de llarg termini

A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories de les inversions financeres a 
llarg termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla general de comptabilitat és la següent:

El saldo corresponent a crèdits i altres registra una fiança amb la companyia de distribució elèctrica, que no 
varia respecte a l’exercici anterior.

El saldo corresponent als valors representatius de deute correspon a bons d’inversió.
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La composició dels actius financers a llarg termini en el exercici anterior era:

 
6.2 Actius financers de curt termini

A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories de les inversions financeres a 
curt termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla general de comptabilitat però sense considerar 
l’efectiu i altres actius líquids equivalents, és la següent:

Els actius financers a cost amortitzat corresponen principalment a quotes de col·legiats que manquen per 
cobrar, a data de tancament dels respectius exercicis per import de 1.661,49 Euros i 2.951,77 Euros al 2018 i 
2017, respectivament.

Altres imports a cobrar per patrocinis i similars son per import de 508,20 Euros i 701,80 Euros al 2018 i 2017, 
respectivament.

 NOTA 7 - EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.

En aquest epígraf del balanç s’inclou la disponibilitat líquida de caixa i els saldos a favor del Col·legi en comp·
tes corrents bancaris i les imposicions a termini amb total disponibilitat immediata. D’aquestes darreres no 
n’hi havia al tancament del l’exercici 2018 (180.000 Euros en 2017). Aquests comptes corrents bancaris estan 
remunerats i els ingressos financers dels exercicis 2018 i 2017 ascendeixen a 481,00 i 701,51 Euros, respecti·
vament.

 NOTA 8 - FONS PROPIS (FONS SOCIAL).

Els Fons Propis (Fons Social) del Col·legi recull el superàvit net generat pel Col·legi des de el seu origen, que 
fins a l’inici d’aquest exercici són de 1.260.843,33 Euros. Al tancament el Fons Social millora degut al resultat 
comptable de l’exercici en 109.739,74 Euros.
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 NOTA 9 - PASSIUS FINANCERS.

9.1 Passius financers a llarg termini

A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories dels passius financers a llarg 
termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla general de comptabilitat, és la següent:

Per a la adquisició de la nova seu del Col·legi, al gener del 2011 es va formalitzar un préstec hipotecari de 
450.000 Euros amb 1 any de carència, fins al mes de febrer de 2012, amb una amortització pactada a quotes 
mensuals durant un període inicial de 19 anys. L’interès pactat és Euribor a 12 mesos més 1,8 punts.

L’1 de febrer de 2016, en el marc de la Llei 2/1994, de 30 de març, es va pactar una millora en les condicions 
relatives al tipus d’interès aplicable a partir de la data de l’acord. En concret, el tipus aplicable en cap cas serà 
superior a 12% ni inferior al 2%, fins al venciment de la operació.

El descens registrat entre ambdós exercicis correspon al traspàs a curt termini per import de 28.796,51 Euros 
(29.842,97 Euros en el 2017), que són aproximadament les quotes a pagar durant el proper exercici, així com 
l’amortització anticipada de 49.997,22 Euros en el mes de març de l’any 2018. Durant el mes de gener de 
l’any 2019 es cancel·la de manera definitiva el préstec.

El pagament de les quotes de la hipoteca fet en l’exercici 2018 han tingut un cost financer de 1.593,02 Euros 
(4.125,86 Euros l’exercici anterior)

9.2 Passius financers a curt termini

A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories dels passius financers a curt 
termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla general de comptabilitat, és la següent:

Els passius financers a cost amortitzat, classificats com a derivats i altres, d’acord amb les classificacions que 
indica el pla general de comptabilitat, corresponen als saldos a pagar a proveïdors en els quals hi ha l’import 
a pagar retingut a Garfoin, SL com a garantia de les obres realitzades en l’edifici.

Els imports de l’exercici anterior es mostren en el següent quadre:
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 NOTA 10 - ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

Els saldos amb les administracions públiques a la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017 són els que 
es detallen i corresponen a les diferents liquidacions de l’últim període de l’exercici indicat que són cobrats o 
bé pagats al següent:

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les 
declaracions presentades no hagin estat verificades per l’Agència Tributària o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys.

El Col·legi té pendent de comprovació tots els impostos als quals es troba subjecte pels quatre darrers exerci·
cis des de la data de liquidació.

Els serveis que presta el Col·legi estan exempts de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en la part corresponent a 
les quotes dels seus membres i a les activitats docents, que són pràcticament la seva totalitat.

El Col·legi, per la seva naturalesa de col·legi professional, es troba inclòs dintre de les entitats parcialment 
exemptes de l’impost sobre societats, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 del Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats. 

Segons estableix l’apartat 2 de l’article 121 de l’esmentat Reial decret legislatiu, l’exempció no abasta els 
rendiments obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, ni a les rendes derivades del patrimoni, ni a les 
rendes obtingudes de transmissions patrimonials diferents a les declarades específicament exemptes pel 
mateix article.

La conciliació de l’impost net d’ingressos i despeses de l’exercici 2018 i la base imposable de l’impost sobre 
societats és la següent:
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No hi ha bases imposables negatives a compensar d’exercicis anteriors.

 NOTA 11 - INGRESSOS I DESPESES.

11.1 Aprovisionaments

L’epígraf consum de mercaderies corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 i 2017 presen·
ta la següent composició:

En els treballs externs es registren els honoraris de formadors contractats per a la realització dels diferents 
cursos que s’han organitzat durant l’any. 

No hi ha compres que hagin estat realitzades fora del territori nacional.

11.2 Despeses de personal

L’epígraf de personal corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 i 2017 presenta la següent 
composició:
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El conveni col·lectiu al qual està adherit el Col·legi es el d’oficines i despatxos, establint les remuneracions en 
14 pagues. L’Entitat ha decidit no comptabilitzar al tancament de l’exercici la provisió de pagues extres merita·
des no vençudes considerant els valors com a no significatius. L’import estimat es de 2.048,74 euros.

11.3 Altra informació de les despeses de l’exercici

D’acord amb el que indica el pla general de comptabilitat per a pymes, s’informa que no s’han produït resul·
tats fora de la activitat ordinària del Col·legi. Tampoc s’han realitzat permutes de cap mena.

Dins l’epígraf d’altres despeses d’explotació s’han registrat 3.442,15 Euros (1.221,52 Euros en el 2017) per 
baixa de saldos de quotes col·legials endarrerides que després de la realització de gestions per al seu cobra·
ment, definitivament es donen per incobrables.
 

 NOTA 12 - MEDI AMBIENT

L’activitat del col·legi no té efecte en el medi ambient pel que no hi ha cap acció en particular realitzada ni 
actius o despesa específica per a la seva protecció.

 NOTA 13 - INFORMACIÓ DIVERSA.

a) Personal

El Col·legi compta amb personal propi consistent en tres oficials administratives i dues titulades, una d’elles 
exercint com a cap d’administració, i l’altre com a secretària tècnica. Totes les treballadores són dones. El 
nombre mig de treballadores de l’exercici, igual que en l’exercici anterior, és de 4.

b) Gestió del risc

El Col·legi disposa de procediments i sistemes per garantir que els riscos més rellevants siguin identificats, 
avaluats i gestionats. Els òrgans de govern analitzen, discuteixen i aproven els pressupostos, les inversions i 
el seu finançament, l’evolució de l’exercici i els seus futurs impactes pressupostaris, en el marc de les atribuci·
ons respectives previstes en els Estatuts.

Amb motiu de l’entrada en vigor al juliol de 2015 de la reforma del codi penal es va contractar la confecció i 
implementació d’un Model de Prevenció de Delictes adaptat a l’Entitat.

c) Honoraris dels auditors

Els honoraris dels auditors de comptes, pels serveis d’auditoria dels Estats Financers del 2018 han estat de 
2.675 Euros més 782,38 Euros de taxa d’emissió d’informe, segell col·legial i l’IVA, que no es deduïble per al 
Col·legi (mateixos imports en l’exercici anterior).

d) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors

D’acord amb la disposició final segona de la Llei 31/2014 que modifica la Llei 15/2010 de 5 de juliol, a partir de 
l’exercici 2015, s’inclou la informació referida al període mitjà de pagament a proveïdors
El període mig de pagament a proveïdors, presentat conforme a la norma és:

El termini legal de pagament, que per a aquest exercici és de 60 dies.

Com a saldo no pagat dins els terminis legals establerts hi ha com en exercicis anteriors 5.981,94 Euros, que 
correspon a la retenció de pagament al constructor Garfoin, SL per les obres de reforma integral de la seu que 
no han estat completades en la seva totalitat i d’acord al contracte signat.
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 NOTA 14 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.

Les parts vinculades amb el Col·legi són la Junta de Govern, la Direcció del Col·legi i el Consell General de 
Col·legis. 

A continuació es detallen el volum de les operacions realitzades:
• Els membres de la Junta de Govern no reben percepcions com a contraprestació per la seva assistència 

a les reunions, el treball, tasques realitzades i dedicació en la gestió del Col·legi. 

• Les altres despeses en conceptes de dietes i similars per a la realització de les seves funcions, tant de 
Junts de Govern com de Direcció durant l’exercici han estat de 5.313,14 Euros (7.547,47 Euros en el 
2017).

• El Col·legi ha aportat al Consell General de Col·legis 2.500,00 Euros (mateix import en 2017). 

Els membres de la Junta de Govern del Col·legi de Logopedes considerem que no existeixen circumstàncies 
que motivin cap mena conflicte d’interès, entre cap dels membres que la formen i l’ Entitat, de conformitat i 
per assimilació amb l’article 229 del text refós de la Llei de Entitats de capital (TRLSC) segons la modificació 
introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre.

 NOTA 15 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2018, i fins a data de formulació d’aquets estats financers, no s’ha 
produït cap fet que, per la seva importància, requereixi modificar·los o ampliar·ne la informació.

 NOTA 16 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.

(s’adjunta en pàgina 42)

A Barcelona, 13 de febrer de 2019.
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 NOTA 16 – Liquidació del pressupost de l’exercici 2018


