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Presentació de la degana
Barcelona, 9 de març de 2018
Benvolguts i benvolgudes,
En aquesta memòria hi trobareu reflectida l’activitat que durant el 2017 han portat a terme totes aquelles persones
que formen part del Col·legi de Logopedes de Catalunya: els col·legiats, la Junta de Govern que els representa,
els membres de les diferents comissions, el personal d’administració i secretaria tècnica així com tots aquells
col·laboradors que ens ajuden dia a dia a fer créixer el nostre col·legi professional.
Aquest ha estat un any d’eleccions al CLC en el qual hi ha hagut una renovació parcial de la Junta de Govern.
M’agradaria des d’aquí agrair la tasca realitzada per les membres sortints (M. del Mar Arriaga, Anna Civit i Berta
Salvadó) i donar la benvinguda a les membres entrants (Núria Argelich, Núria Oriol, Núria Plava i Mireia Torralba)
tot agraint sincerament la seva voluntat de servei i la seva generositat. Estic convençuda que el seu pas pel
Col·legi serà molt positiu per a la nostra institució.
Amb la renovació parcial de la Junta de Govern hem renovat també els rols d’alguns dels vocals i hem creat
noves comissions, com per exemple la comissió d’Ètica i Deontologia, tot esperant que la nova estructura ens
ajudi a abordar totes les problemàtiques que se’ns presenten i els projectes que emprenem d’una forma cada
cop més eficaç.
L’assoliment dels diferents objectius que ens plantegem com a col·legi professional és lent, però totes les
passes recorregudes que es plasmen en aquesta memòria indiquen que anem avançant. Durant el 2017, per
exemple, s’han realitzat grans esforços amb les administracions. Hem seguit lluitant per l’accés dels logopedes
a les escoles públiques. Estem treballant per a l’homogeneïtzació de l’atenció a la disfàgia en tots els àmbits
de salut pública. Hem avançat en l’elaboració d’una “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). I hem regulat per estatuts la figura del precol·legiat per tal que els estudiants de 3r i 4rt de Grau puguin
incorporar-se al nostre Col·legi i tenir així un contacte primerenc amb la professió.
Aquests són només alguns exemples de les moltes fites assolides durant el 2017. Us convido a fullejar aquesta
memòria per tal de conèixer més a fons quin ha estat el dia a dia del CLC durant l’any.
Salutacions cordials,

Mireia Sala i Torrent
Degana
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2. Organismes col·legials
2.1. Assemblea
Durant el 2017 s’han celebrat les següents reunions:
• 20/03/17
• Comissió Econòmica de l’Assemblea, composada pels col·legiats Núria Bonet, Xon Belmonte, Antoni Peralta i
per la cap d’administració Bernadette Campano.
• 24/03/17
• Assemblea General Extraordinària
• Assemblea General Ordinària

2.2. Junta de Govern
Membres de la Junta de Govern
(d’1 de gener a 15 de setembre del 2017)

Mireia Sala
Degana

Núria Duaso

Sotsdegana

Elizabeth Estrada

Montse Costa

Secretària

Comptadora

Victoria González

Ana Bistuer

Berta Salvadó

Anna Vila

Vocal de Benestar i
Família

Vocal de Salut

Vocal de Barcelona

Vocal de Girona

M. del Mar Arriaga
Tresorera

Judith Guim
Vocal de Territoris

Anna Civit
Vocal d’Educació

Mariona Clofent
Vocal de Províncies

El 14 de juliol de 2017 es va iniciar un procés electoral per a proveir els càrrecs de Degà / Degana, Tresorer
/ Tresorera, Sotssecretari / Sotssecretària i quatre vocals del CLC. Es va presentar una única candidatura
conjunta per a cada un dels diferents càrrecs, formada pels següents membres:
Degana
Tresorera
Sotssecretària
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Mireia Sala Torrent
Núria Argelich Iglesias
Núria Plava Valero
Victoria González Sánchez
Judit Guim Tarruella
Núria Oriol Peregrina
Mireia Torralba i Roselló

Les persones candidates van quedar elegides automàticament per a ocupar els càrrecs anteriorment
esmentats. Es va aprofitar la modificació parcial de la Junta de Govern per fer alguns canvis en els rols de les
vocalies.
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Membres de la Junta de Govern
(de 15 de setembre a 31 de desembre del 2017)

Mireia Sala

Núria Duaso

Degana

Sotsdegana

Elizabeth Estrada
Secretària

Núria Plava

Núria Argelich

Sotssecretària

Tresorera

Victoria González

Mireia Torralba

Ana Bistuer

Núria Oriol

Vocal de
Benestar i Família

Vocal
d’Educació

Vocal de Salut

Vocal d’Ètica
i Deontologia

Judith Guim
Vocal de
Territoris

Anna Vila

Montse Costa
Comptadora

Mariona Clofent

Vocal de Suport Vocal d’Estudiants
Territorial
i Joves

La Junta de Govern s’ha reunit els dies 27/01/17, 24/02/17, 24/03/17, 28/04/17, 02/06/17, 14/07/17, 08/09/17,
20/10/17, 17/11/17 i 15/12/17.

2.3. Deganat i Sotsdeganat
Deganat
Mireia Sala Torrent

Sotsdeganat
Núria Duaso Caldés

Objectius:
• 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.
• 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 la millora de la formació continuada i l’acreditació professional.
• Donar suport i supervisió als projectes del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL).
• Desenvolupar estratègies de promoció de la logopèdia en la societat.
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Fites assolides 2017
Les fites assolides per deganat i sotsdeganat durant el 2017 es plasmen al llarg de tota la memòria. Vegeu els
següents apartats:
• Vocalies i comissions de Benestar i Família, Educació i Salut.
• Altres vocalies i comissions.
• Representació del CLC en institucions.
• Col·laboracions amb altres institucions.
• Reunions amb altres institucions.
• Representació institucional del CLC en actes i jornades.
• Gestió executiva (dirigida per deganat i sotsdeganat).
• Actes i celebracions col·legials.

2.4. Vocalies i comissions de Benestar i Família,
Educació i Salut
Objectius generals
Els objectius generals que comparteixen les diferents vocalies i comissions que han estat obertes a la participació col·legial (Benestar i Família, Educació, Salut) són els següents:
• Mantenir i millorar les relacions entre el CLC i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el
Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
• Vetllar per l’exercici professional del logopeda en l’àmbit social, educatiu i sanitari.
• Incentivar la creació de llocs de treball per a logopedes en aquests àmbits.
• Conscienciar de la necessitat de la presència de logopedes des de l’atenció primerenca fins el sector de la
gent gran.
• Fomentar la participació col·legial en les diferents comissions i arreu del territori.
• Propiciar espais d’intercanvi entre els col·legiats tot articulant grups de treball per a la realització de
projectes d’interès en l’àmbit social, educatiu i sanitari.
• Respondre a les consultes dels col·legiats relacionades amb l’àmbit social, educatiu i sanitari.
• Col·laborar amb la resta de vocalies i comissions del CLC en la consecució dels seus projectes.
• Col·laborar en projectes del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL).

2.4.1 Comissió Benestar i Família
Responsable
Victoria González Sánchez

Membres integrants
Neus Calaf, Elisabeth Dulcet, Elizabeth Estrada, Marta Ferrer, Ingrid Fontanals, Victoria González, Rossanna Marí,
Esperanza Palazón, Mireia Sala i Berta Salvadó.

Objectius específics 2017
• Vetllar per l’atenció logopèdica dels nens en els CDIAP.
• Continuar desplegant el conveni signat amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
• Avançar en l’elaboració d’una “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).
• Coordinar accions de formació i divulgació amb l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP).

Fites assolides 2017
• S’ha celebrat una reunió (18/05/17) al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Sr. Rafel
Arderiu, Subdirector General de Gestió de Recursos i la Sra. M. Àngels Betriu, Coordinadora en matèria
de Tuteles i d’Atenció Precoç de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies amb l’objectiu de parlar de l’atenció als CDIAP dels infants que estan sent atesos en
USSE. Es va poder aclarir que la normativa vigent estableix que el fet d’estar a una USEE no comporta cap
baixa del servei de CDIAP.
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• S’ha portat a terme una formació per a logopedes interessats en acollir-se al conveni amb la DGAIA (dues
sessions el 04/04/17) i s’han gestionat les derivacions de les peticions de logopedes que han arribat des de
diferents centres per atendre infants i adolescents en situació de desemparament.
• S’ha avançat en l’elaboració d’una “Eina de detecció de les alteracions del llenguatge per a infants i
adolescents en situació de desemparament”. Per la realització d’aquesta tasca s’ha comptat amb la
col·laboració d’Ana Bessa, tècnica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les reunions que
s’han dut a terme han estat els dies 19/01/17, 22/02/17, 29/03/17, 21/04/17, 19/05/17 i 25/07/17.
• S’ha signat un conveni amb ACAP (24/03/17) i s’ha dissenyat una primera formació d’introducció a la funció
del logopeda al CDIAP amb ponents de diferents disciplines per tal de dur-la a terme al CLC a principis del
2018. Les reunions que s’han portat a terme han estat els dies 02/02/17, 20/04/17, 24/10/17, 16/11/17.

2.4.2 Comissió d’Educació
Responsable
Anna Civit (fins 15 de setembre del 2017)
Mireia Torralba (a partir del 15 de setembre del 2017)

Membres integrants
Mar Arriaga, Alicia Bailey, Cristina Casas, Gemma Costas, Elisabeth Dulcet, Encarna Gràcia, M. Mercè Ollè, Mireia
Sala i Anna Civit.

Objectius específics 2017
• Mantenir i millorar les relacions amb les Universitats que ofereixen el Grau de Logopèdia a Catalunya.
• Avançar en les negociacions amb el Departament d’Ensenyament respecte l’accés dels logopedes als
centres educatius públics.
• Estudiar el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
(sotmès a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
publicació de l’edicte al DOGC el 27/01/17) per tal de presentar al·legacions si s’escau.

Fites assolides 2017
• S’ha celebrat una reunió amb els directors/coordinadors de Grau de Logopèdia de la UAB, URL i UVic-UCC
(18/01/17).
• S’ha celebrat una reunió amb la Consellera d’Ensenyament Meritxell Ruiz on s’han pogut expressar les
inquietuds del CLC respecte l’accés dels logopedes a l’escola pública (20/01/17).
• S’han presentat al·legacions al Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu (17/02/17). La resposta, rebuda el 02/06/17, desestima les al·legacions presentades argumentant
que totes les qüestions relatives a plantilles i llocs de treball no són objecte de regulació en aquest Projecte
de decret. El perfil i provisió dels llocs de treball és competència de la Funció Pública.
• S’ha celebrat una reunió amb la Directora General d’Educació Infantil i Primària Carme Ortoll per justificar
cadascuna de les al·legacions presentades (15/03/17). A la reunió hi va ser present també l’advocat del
CLC Francesc Vila.
• S’ha atès la petició de la Gemma Lienas (Diputada de Catalunya Sí que es Pot) per demanar posicionament
del CLC per una proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la
tartamudesa.

2.4.3 Comissió de Salut
Responsable
Ana Bistuer Lacarra

Membres integrants
Marcia Adriâo, Inés Bustos, Núria Duaso, Elisabeth Dulcet, Marisa García, Diana Grandi, Esther López, Carme López,
Elena Martínez, Majela Miranda, Anna Montserrat, Mireia Sala, Diana Salcedo, M. José Riazuelo i Ana Bistuer.
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Objectius específics 2017
• Mantenir la comissió de salut com a espai d’intercanvi col·legial.
• Establir contactes amb patronals de serveis a gent gran per tal de difondre la importància de l’atenció a la
disfàgia en les residències.
• Col·laborar en l’organització d’esdeveniments científics.
• Mantenir i millorar la relació amb el Departament de Salut per tal de millorar la situació de la logopèdia a
l’àmbit públic de salut.

Fites assolides 2017
• La comissió de salut s’ha reunit el 13/01/17 i el 19/04/17 a la seu del CLC.
• S’han celebrat reunions amb patronals de serveis a la gent gran amb l’objectiu de difondre la importància de
l’atenció a la disfàgia en les residències.
• S’ha celebrat una reunió amb SUMAR Acció Social (15/02/17)
• S’ha celebrat una reunió amb l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA (19/05/17).
• S’ha col·laborat amb l’organització de la primera edició de l’OralthBCN (antic Fòrum Dental del Mediterrani),
que va tenir lloc els dies 11, 12 i 13 de maig del 2017 amb les següents participacions:
• Participació en el comitè científic per part de la Núria Duaso (sotsdegana). Les reunions del comitè
científic han estat els dies 17/02/17, 29/03/17 i 09/05/17.
• Contacte amb els ponents de les taules rodones i de la jornada adreçada a logopedes.
• Coordinació dels ponents a través d’una reunió celebrada el 06/04/17.
• Avaluació dels pòsters presentats.
• S’ha celebrat una reunió amb el conseller de salut Antoni Comín on s’han pogut expressar les inquietuds del
CLC respecte la logopèdia a la salut pública (06/06/17).
• S’han coordinat les accions que tenen a veure amb la representació del CLC en organismes del
Departament de Salut (vegeu en aquesta memòria l’apartat corresponent a “Representació del CLC en
institucions > Departament de Salut”).

2.5. Vocalies i comissions territorials
2.5. Comissions territorials
Fins el 15 de setembre de 2017, les vocalies i comissions territorials han tingut aquesta estructura:

Barcelona
Responsable Berta Salvadó

Girona
Responsable Anna Vila
Membres integrants: Montserrat Massana, Maria Puyuelo, Imma Rojas i Anna Vila

Lleida
Responsable Judith Guim
Membres integrants: Noemí Rodríguez, Marta Argilés, Ester Lostes, Núria Boneta i Judith Guim

Províncies
Responsable Mariona Clofent

A partir del 15 de setembre del 2017, amb la reestructuració de les vocalies, les vocals encarregades d’aquest
àmbit són:
Judith Guim, vocal de Territori
Anna Vila, vocal de Suport Territorial
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Objectius
• Mantenir activitat col·legial a la província tot potenciant la participació dels col·legiats de la zona en les
tasques del CLC dins l’àmbit territorial.
• Potenciar l’actuació del logopeda al territori fent difusió de la logopèdia i del CLC a les diverses entitats i
estaments públics i privats de la província.
• Potenciar els recursos de la zona i establir contactes amb professionals i associacions afins de la província.
• Organitzar actes, jornades i cursos de formació continuada actualitzada i de qualitat científica que sigui
d’interès tant pels col·legiats del territori com per altres professionals a qui es pugui convidar (pediatres,
mestres, psicòlegs...).
• Afavorir el contacte entre els logopedes de la província impulsant trobades obertes, entrevistes, cursos,
jornades i reunions per poder parlar sobre les nostres inquietuds i projectes.
• Promoure la formació de grups específics de treball establint relacions i propiciant trobades amb altres
logopedes amb interessos afins.
• Donar resposta a les peticions del col·lectiu i intentar resoldre els dubtes i demandes dels col·legiats de la
província.
• Col·laborar amb la resta de comissions del CLC en la consecució dels seus projectes aportant informació
de la província o ajudant en les diferents tasques que se’ls encomani.

Fites assolides 2017
• S’ha organitzat formació a Lleida:
• Curs teoricopràctic: La creació d’activitats per a la intervenció en veu (25/11/17) a càrrec d’Assumpció
Linares
• S’ha organitzat una trobada de Logopedes de Girona a l’Hospital d’Olot amb el títol LES CANÇONS COM
A EINA TERAPÈUTICA amb la participació de la logopeda Montserrat Massana i la CORAL TALIQUAL
(16/06/17).

2.6 Altres vocalies i comissions
La resta de comissions de treball són comissions formades per membres de la Junta de Govern i de l’equip
de Gestió Executiva. Algunes d’elles estan liderades per noves vocalies.

2.6.1 Ètica i Deontologia
Aquesta comissió neix amb la incorporació de la Núria Oriol a la Junta com a vocal d’Ètica i Deontologia el
15/09/2017.

Vocal
Núria Oriol

Membres integrants a la comissió
Núria Oriol (vocal d’Ètica i Deontologia), Núria Duaso (sotsdegana), Montse Costa (comptadora), Judith Guim (vocal
de Territoris) i Neus Calaf (secretària tècnica).

Objectius
• Revisar periòdicament el Codi d’Ètica Professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
• Discutir qüestions deontològiques.
• Instruir els expedients de diligències prèvies oberts per la Junta de Govern.

Fites assolides 2017
• S’ha seguit amb la instrucció dels expedients de diligències prèvies oberts i s’han començat a instruir casos
nous.
• La comissió s’ha reunit el 09/11/17 amb l’advocat del CLC i el 17/11/17 per tal d’establir el seu funcionament
intern.
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2.6.2 Comissió Econòmica
Responsable
M. Mar Arriaga, tresorera (fins el 15 de setembre del 2017)
Núria Argelich, tresorera (des del 15 de setembre del 2017)

Membres integrants a la comissió
Fins el 15 de setembre: M. Mar Arriaga (tresorera), Montserrat Costa (comptadora), Mireia Sala (degana), Victòria González (vocal de Benestar i Família), Judith Guim (vocal de Lleida) i Bernadette Campano (cap d’administració).

Des del 15 de setembre: Núria Argelich (tresorera), Montserrat Costa (comptadora), Mireia Sala (degana), Victòria
González (vocal de Benestar i Família), Judith Guim (vocal de Lleida) i Bernadette Campano (cap d’administració).

Objectius
• 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.

Fites assolides 2017
• S’ha assolit un major control i una reducció de la morositat en les quotes col·legials.
• S’han reduït les despeses financeres mitjançant l’amortització anticipada del préstec hipotecari.
• S’ha rendabilitzat el saldo existent.
• S’ha reduït la despesa telefònica amb les tarifes Fusió, suprimint el contracte renting de centraleta telefònica.

2.6.3 Emprenedoria i Difusió
Aquesta comissió neix amb la incorporació de la Núria Argelich a la Junta com a vocal d’Emprenedoria i
Difusió el 15/09/2017.

Vocal
Núria Argelich

Membres integrants a la comissió
Núria Argelich (vocal d’Emprenedoria i Difusió), Neus Calaf (secretària tècnica), Núria Duaso (sotsdegana) i Mireia
Sala (degana).

Objectius
• Vetllar per la comunicació interna i externa del CLC a través de Full Informatiu, Xarxes socials, Web, Revista,
Cartes institucionals, Calendari institucional.
• Preparació d’actes (Dia de la Logopèdia i aniversari de la creació del Col·legi).
• Difusió de congressos, jornades i cursos interessants per als col·legiats.
• Informació que es passa al Consejo de Colegios de Logopedes de España (CGCL) per a la seva publicació
al Boletín del CGCL.

Fites assolides 2017
• S’ha col·laborat estretament amb la il·lustradora i dissenyador en la portada de la revista i la nadala/calendari.
• S’han coordinat diverses comunicacions amb els col·legiats (vegeu en aquesta memòria l’apartat
corresponent a “Comunicació”).

2.6.4 Formació Continuada / Desenvolupament Professional Continu
A partir del setembre del 2017, la comissió de Formació Continuada passa a anomenar-se comissió de
Desenvolupament Professional Continu.
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Responsable
Anna Civit (fins el 15 de setembre del 2017)
Núria Duaso (des del 15 de setembre del 2017)

Membres integrants a la comissió
Fins el 15 de setembre: Anna Civit (vocal d’Educació), Mireia Sala (Degana), Victoria González (vocal de Benestar
i Família), Berta Salvadó (vocal de Barcelona) i Neus Calaf (secretària tècnica).

Fins el 15 de setembre: 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).

Objectius generals
• Organitzar activitats formatives 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.

Objectius específics 2017
• Millorar el sistema d’avaluació de les propostes d’activitats formatives.

Fites assolides 2017
• S’han realitzat les següents activitats formatives:
• Curs teoricopràctic: Estratègies de rehabilitació logopèdica: tècniques actives i tècniques passives, 2a
edició, a càrrec de Marcia Adriâo (03 i 04/02/17).
• Taller: El trabajo del logopeda en lactantes con alteraciones de la succión, a càrrec de Tomasa Pastor
(17/02/17).
• Jornada monogràfica: Nous abordatges en el tractament de la tartamudesa infantil i adulta, a càrrec de
Raquel Escobar (18/02/17).
• Seminari: Intervenció en la comunicació i el llenguatge del TEA. Nivell 1 i 2a edició, a càrrec de Rosa
Tardiu (11/03/17).
• Curs: ¿Por qué hablar de mujeres con TEA?, a càrrec de Maria Merino (25/03/17).
• Taller: La tecnologia aplicada a persones amb afàsia 2a edició, a càrrec de Marta Giménez i Laura López
(01/04/17).
• Curs introductori al mètode Estill Voice Craft, a càrrec de Gemma Solà (20/05/17).
• Curs teoricopràctic: Avaluació i intervenció en el trastorn específic del llenguatge, a càrrec de Víctor
Acosta (27/10/17).
• Taller: Tartamudesa infantil i adulta, a càrrec de Raquel Escobar (03/11/17).
• Jornada monogràfica: Nous abordatges en el tractament de la tartamudesa infantil i adulta, 2a edició, a
càrrec de Raquel Escobar (04/11/17).
• Curs teoricopràctic: La creació d’activitats per a la intervenció en veu, a càrrec d’Assumpció Linares, a
Lleida (25/11/17).
• S’ha programat la següent xerrada gratuïta: Smoothfood (15/02/17).
• S’han presentat dues tesis doctorals:
• Tesi doctoral sobre seguretat en la disfàgia orofaríngia, a càrrec de Marisa Garcia (31/05/17).
• Tesi doctoral sobre avaluació perceptiva de la qualitat vocal, a càrrec de Neus Calaf (14/11/17).
• S’ha informat periòdicament als col·legiats a través del full informatiu i xarxes socials d’activitats externes
que s’han considerat d’interès per al col·lectiu.
• S’han començat a avaluar les propostes formatives utilitzant els criteris de la la Guia de suport per a l’acreditació d’activitats de formació continuada del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions
Sanitàries.

2.6.5 Estudiants i Joves
Aquesta comissió neix amb el canvi de vocalia de la Mariona Clofent com a vocal d’Estudiants i Joves el
15/09/2017.

Vocal
Mariona Clofent (des del 15 de setembre)
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Membres integrants a la comissió
Neus Calaf (secretària tècnica) i Mariona Clofent (vocal d’Estudiants i Joves)

Objectius específics 2017
• Regular la figura del precol·legiat.

Fites assolides 2017
• S’ha celebrat una reunió amb estudiants de les tres universitats (28/04/17).
• El 6 de juny es va publicar al DOGC la Resolució JUS/1253/2017, de 23 de maig, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya que es va aprovar en l’Assemblea General Extraordinària del
Col·legi de 24 de març de 2017 i que regula la figura del precol·legiat.

3. El CLC i altres institucions
3.1 Representació del CLC en institucions
El CLC té representació en les institucions següents:

3.1.1 Departament de Salut
Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya

Com a membre del Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya, el CLC ha fet aportacions en
un procés participatiu sobre el Pla de Desenvolupament Professional Continu que han estat recollides en un
document de bases elaborat pel Departament de Salut amb les aportacions dels òrgans de participació i
professionals que han intervingut.
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

La secretària tècnica ha assistit a la Jornada per a proveïdors de FC de CCFCPS al Consell de Metges
(26/05/17).
S’han incorporat com a nous avaluadors del CCFCPS les col·legiades Carme López i Marta Jordana, que han
fet una formació el 05/10/17, i s’ha donat de baixa la col·legiada Anna Civit.
Comissió Mixta Departament de Salut - Col·legi de Logopedes de Catalunya

Membres de la Comissió:
• Sr. Josep Davins, del 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 2017 la comissió mixta s’ha reunit el dia 10/11/17 i ha treballat via correu electrònic. El seu objectiu
específic per el 2017 ha estat avançar en la homogeneïtzació de l’atenció a la disfàgia a tots els àmbits de
salut. Des del CLC s’ha redactat un esborrany de document de consens sobre l’atenció a la disfàgia a tots
els àmbits de salut que s’ha fet arribar en nom del CLC i de la comissió mixta amb el Departament de Salut a
diferents col·legis professionals i societats científiques per la seva valoració i presentació d’esmenes.

3.1.2 Associació Intercol·legial
I Congrés de les Professions

Durant el 2017 s’ha celebrat el I Congrés de les Professions de la Intercol·legial. El programa va ser el següent:
• 31 de maig: Sessió inaugural en el marc del BIZBARCELONA amb un Networking interprofessional, Presentació a premsa i Conferència inaugural.
• De l’1 al 30 de juny: Actes organitzats pels diferents Col·legis i Sectorials.
• 4 de juliol: Acte de Cloenda al Museu Marítim.
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Assemblea

S’han celebrat les següents reunions:
• Assemblea General Ordinària Intercol·legial (12/06/17) amb l’assistència de la secretària tècnica per delegació de la Junta de Govern.
• Assemblea General Extraordinària Intercol·legial (05/12/17) amb l’assistència de la degana i la sotsdegana del CLC.
Taula tècnica

La cap d’administració ha assistit a reunions de la Taula tècnica de la Intercol·legial les següents dates:
03/03/17, 05/05/17, 03/11/17.
Taula sectorial de Salut

Durant l’any 2017 la Taula Sectorial de Salut de la Intercol·legial ha organitzat una jornada interdisciplinària
titulada Apropa’t a les professions de la Salut, celebrada el 10/06/17 al Col·legi d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Aquesta jornada, emmarcada dins el I Congrés de les Professions de la Intercol·legial, ha estat
organitzada pels següents col·legis professionals:
• Col·legi de Biòlegs de Catalunya
• Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
• Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona
• Col·legi de Logopedes de Catalunya
• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya
• Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Va ser una jornada de portes obertes amb taules informatives, tallers i dues conferències transversals: “Les
diferents maneres d’entendre l’ètica en la salut”, a càrrec de Joan Canimas, i “Present i Futur de les TICs en
Salut”, a càrrec de Francesc García Cuyàs.
Taula Lletrada

El CLC està representat també a la Taula Lletrada. Assisteixen a les reunions els advocats del CLC.
Deganes i sotsdeganes de juntes col·legials

El grup de deganes de juntes de col·legis professionals associats a la Intercol·legial ha organitzat una celebració pel Dia de les Dones (08/03/17) al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per organitzar aquesta celebració
es van fer reunions els dies 26/01/17 i 16/02/17 on hi van assistir la degana i la sotsdegana del CLC.

3.1.3 Consejo General de Colegios de Logopedas
Comitè executiu

El Col·legi de Logopedes de Catalunya té la vicepresidència segona del Consejo General de Colegios de
Logopedas a nivell estatal, càrrec que ocupa la degana del CLC.
El Comité Ejecutivo Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL) s’ha reunit a Madrid el 17/02/17, el
18/02/2017 i el 12/05/17 i a Bilbao el 29/09/17.
El 19/05/17 el comitè executiu del CGCL assisteix com a convidat a la Conferència Degans Logopèdia d’Espanya a Oviedo.
Assemblea

L’assemblea del CGCL s’ha reunit el 13/05/2017 a Madrid.

3.2 Col·laboracions amb altres institucions
Durant el 2017 el CLC ha col·laborat amb les següents institucions:
• Col·laboració amb les universitats (UAB, URL i UVic-UCC) pel Dia Europeu de la Logopèdia (06/03/17) enviant samarretes, punts de llibre i bolígrafs i fent una presentació del CLC a l’acte celebrat a la UAB.
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• Col·laboració amb les V Jornades productes suport Disseny obert (baix cost) de Nexe Fundació (06/05/17)
enviant punts de llibre i bolígrafs.
• Suport del CLC en l’organització del Simposi “La presbiacúsia: una mirada interdisciplinària” (26 i 27/05/17),
organitzada per Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Representació del CLC a càrrec de la sotsdegana.
S’envien punts de llibre i bolígrafs.
• S’ha col·laborat amb Fira de Barcelona en l’organització de la primera edició de l’OralthBCN (antic Fòrum
Dental del Mediterrani), que va tenir lloc els dies 11, 12 i 13 de maig del 2017 (vegeu en aquesta memòria
l’apartat corresponent a “Vocalia i comissió de Salut”). S’envien punts de llibre i bolígrafs.
• Presentació del CLC a les universitats URL (09/11/17) i UAB (18/12/17).

3.3 Reunions amb altres institucions
• Reunió amb l’Associació Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya (ATELCA) el 15/02/17. Representació del CLC a càrrec de la degana, sotsdegana i vocal d’educació.
• Reunió amb l’Escola de Patologia del Llenguatge (EPL) el 15/02/17. Representació del CLC a càrrec de la
degana, sotsdegana i vocal d’educació.
• Reunió convocada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes amb diferents col·legis professionals i societats
científiques (26/06/17) per parlar sobre les pseudociències. Representació del CLC a càrrec de la sotsdegana i secretària tècnica.

3.4 Representació institucional del CLC
en actes i jornades
• Representació del CLC als Premis Nacionals de Recerca al TNC (21/03/17) a càrrec de Catherine Perelló,
per delegació de la Junta de Govern.
• Representació del CLC al HEALTHCOM’17 Comunicació, Llenguatge i Salut a la Universitat Pompeu Fabra
(23/03/17) a càrrec de la sotsdegana.
• Representació del CLC a la Jornada ASEM Catalunya (29/03/17) a càrrec de la sotsdegana.
• Representació del CLC a la Jornada informativa del Registre de Grups d’Interès del Departament de Justícia
(31/03/17) a càrrec d’administració.
• Representació del CLC a la Jornada implementació projecte Essencial AQuas del Departament Salut
(21/04/17) a càrrec de la vocal de salut.
• Representació del CLC a la Jornada 25 anys de l’Associació Catalana de la Dislèxia (22/04/17) a càrrec de
la degana.
• Representació del CLC a la presentació de l’informe econòmic i social 2016 de l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (19/06/17) a càrrec de la sotsdegana i la vocal de salut.
• Representació del CLC a Estratègia 2025: Fem Barcelona, guanyem el futur. Ajuntament de BCN (22/06/17)
a càrrec de Mercè Baraza, per delegació de la Junta de Govern.
• Representació del CLC a la Nit de la Fisioteràpia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (15/09/17) a
càrrec de la secretària i la vocal de Benestar i Família.
• Representació del CLC al 7 Congress ESSD (European Society for Swallowing Disorders) per part de la
degana, sotsdegana i vocal de salut (21 al 23/09/17).
• Representació del CLC a l’Acte central Dia Mundial ICTUS Fundació Ictus (30/10/17) a càrrec de Mercè
Baraza, per delegació de la Junta de Govern.
• Representació del CLC a la II Jornada La transformación digital en los Colegios Profesionales (10/11/17) a
càrrec de la cap d’administració.
• Representació del CLC a la Taula rodona “Com atendre pacients amb dificultats de comunicació” COMB
(22/11/17) a càrrec de la comptadora.
• Representació del CLC a la jornada de celebració del 20è Aniversari del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) al Col·legi de Metges de Barcelona (28/11/17) a càrrec de la
sotsdegana i la secretària tècnica.
• Representació del CLC en una entrevista sobre la quequesa per part de Blog Bonzine (30/11/17) a Anna
Bagó, per delegació de la Junta de Govern.
• Representació del CLC a la VII Gala Premis Fem Pinya ASEM Catalunya (02/12/17) a càrrec de Mercè Baraza, per delegació de la Junta de Govern.
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4. Gestió executiva
Membres:
Direcció de Deganat i Sotsdeganat
Mireia Sala i Núria Duaso

Secretaria tècnica
Neus Calaf

Cap Administració
Bernadette Campano

L’equip administratiu
Neus Albado, Marta Esteve i Carme Pijuan

Horari d’atenció:
Dilluns a divendres: de 9 h a 19 h
Juliol: de 8 h a 15 h
Agost: Tancat dues setmanes

Objectius generals
• Coordinació, supervisió, ordenació i direcció de treballs heterogenis i del 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 línies de futur.

Objectius específics 2017
• Seguir actualitzant la llista de pèrits judicials.
• Iniciar la implementació d’un model de prevenció de delictes.
• Estudiar els diferents avantprojectes i projectes de decret sotmesos a informació pública per tal de fer aportacions o formular-hi al·legacions, si escau.
• Gestionar la modificació parcial d’estatuts i el seu registre.
• Gestionar la renovació parcial de la Junta de Govern i el seu registre.

Fites assolides 2017
• S’han assolit tots els objectius generals tot garantint l’adequat funcionament diari del CLC i de tots els
serveis que ofereix (assessorament laboral, fiscal i jurídic, biblioteca, borsa de treball, formació continuada,
servei de derivació d’usuaris, informació a través de la revista, full informatiu i xarxes, etc.).
• S’han presentat les llistes de pèrits judicials al Departament de Justícia (12/01/2017)
• Dins del projecte d’implementació d’un model de prevenció de delictes, s’ha portat a terme la primera fase:
anàlisi de riscos. Aquest ha estat 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.
• S’han presentat al·legacions al Projecte de Decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
(18/04/17).
• Des del CLC es proposa la següent redacció de la definició de la unitat assistencial U.61 Logopèdia
de l’Annex del projecte de Decret, on s’actualitzen i concreten els trastorns que tracta el professional
sanitari logopeda, d’acord amb les competències de l’Ordre CIN de la professió: U.61 Logopèdia: unitat
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assistencial en la qual, sota la responsabilitat d’un o una logopeda, es realitzen activitats per a la prevenció, avaluació i tractament dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l’audició, la veu i les
funcions orals no verbals, mitjançant tècniques pròpies de la seva disciplina.
• Les al·legacions van ser acceptades i incorporades al DECRET 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual
s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els
procediments per a la seva autorització i registre, publicat al DOCG el 19/10/17.
• S’han presentat al·legacions al Projecte de Decret de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de
l’Observatori dels Drets de la Infància (21/04/17).
• Des del CLC es proposa que s’addicioni un nou apartat 10è a l’article 3.3.g del Decret 129/2006, modificat per l’article 1 del Projecte de Decret, on s’incorpori el Col·legi de Logopedes de Catalunya com a
vocal de l’Observatori dels Drets de la Infància.
• Les al·legacions van ser acceptades i incorporades 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.
• S’han fet aportacions al període de consulta pública sobre l’avantprojecte de decret sobre Registre de
Grups d’Interès de Catalunya demanant exemples per poder clarificar conceptualment quines són les activitats susceptibles de ser inscrites en el Registre i quin és el nivell de concreció de la informació que hem de
declarar per a cadascuna de les activitats.
• S’ha seguit tot el procediment per a la modificació parcial d’estatuts del CLC fins inscriure-la al Departament
de Justícia (09/05/17), l’adequació de la qual es declara en la RESOLUCIÓ JUS/1253/2017, de 23 de maig,
de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya, publicada al DOGC el 06/06/17.
• S’ha seguit tot el procediment de convocatòria d’eleccions i proclamació de candidats fins inscriure la nova
Junta de Govern del CLC al Departament de Justícia (20/11/17).

5. Actes i celebracions col·legials
5.1 Dia Europeu de la Logopèdia
El Dia Europeu de la Logopèdia 2017, dedicat a la disfàgia, es va celebrar el 06/03/17.
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5.2 19è Aniversari del CLC
El 19è aniversari del CLC es va celebrar el dia 14/11/17.

6. Dades col•legials
6.1 Procés de col·legiació del 2017
Altes i baixes col·legials de 2017
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Altes i baixes col·legials per mesos al llarg del 2017

6.2 Distribució dels col·legiats del 2017
per províncies, edat i sexe
Es presenten les dades a desembre del 2017.
Provincia
Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona

Títol <34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 65-69 anys >70 anys
Homes
Dones
Homes
Dones
Homes
Dones
Homes
Dones

Total

21
552
2
27
0
27
1
52

19
580
2
68
1
45
1
76

29
548
2
55
2
44
3
59

16
315
2
30
1
18
5
18

4
59
1
1
0
1
0
1

4
32
0
0
0
5
1
0

682

793

742

405

67

42

Totals
93
2086
9
181
4
141
11
206
2731

Distribució per sexes
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Distribució per edats

Distribució per províncies
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7. Comunicació
7.1 Xarxes Socials
Facebook

“M’agrada” totals de la pàgina

Abast de les publicacions

Tweet impressions

Tweet impressions

Tweets

Tweets
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Mentions

Mentions

Profile visits

Profile visits

7.2 Web
En la següent figura es poden veure les dades de les visites diferents, nombre de visites, pàgines, sol·licituds i
ample de banda del web corresponents a l’any 2017.
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7.3 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.

7.4 Revista
Durant l’any 2017 s’han publicat els números 31 i 32 de la revista LOGOPÈDIA.

7.5 Calendari / Nadala
Com cada any, s’ha editat un calendari/nadala per fer arribar als col·legiats i diverses entitats.
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8. Estats financers de l’exercici 2017
Balanç de situació de l’exercici 2017

ESTATS FINANCERS de l’exercici 2017
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Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2016

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 caràcter
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 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. 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 territorial,
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

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
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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’avaluació
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
esdeveniments 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 General del Col·legi l’aplicació del resultat de l’exercici 2017, per un import
de 165.032,24 euros de superàvit, a reserves voluntàries. Al 2016 fou de 128.776,07 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 d’IVA suportades no
deduïbles i, posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització
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 totes
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’exercici
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 d’IVA
suportades no deduïbles. Posterior¬ment, es minoren per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues
per deteriorament, si n’hi haguessin.
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
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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 elements, 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 produeix
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.
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 produeix
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
transfereixin 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 té 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 determinable
i no es negocien en un mercat actiu.
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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 contraprestació
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.
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’emissió.
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’afegeixen 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. Aquestes
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 aquelles
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.
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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.
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 2017 ha estat:

No es presenten altes ni baixes durant l’exercici.
Al 31 de desembre de 2017 hi ha aplicacions informàtiques totalment amortitzades i en ús per import de 8.563,45
Euros (mateix import en el 2016).
Les partides i moviments corresponents a l’exercici 2016 van ser:

5.2 Immobilitzat material
Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en el exercici 2017 ha estat:
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En el saldo inicial dels “Terrenys i 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 llicència d’obres, així como el cost
de les obres de reforma integral i adequació per a albergar la nova seu que es van dur a terme durant el 2012.
L’adquisició de la seu va estar finançada parcialment per 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 hipoteca 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 2017 no s’ha donat de baixa elements de l’immobilitzat material.
Al 31 de desembre de 2017 hi ha immobilitzat material totalment amortitzat i en ús per import de 6.616,57 Euros
(mateix import en el 2016).
Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en l’exercici 2016 van ser:

NOTA 6 – Actius financers
6.1 Actius financers de llarg termini
A la data de tancament dels exercicis 2017 i 2016, 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:
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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.
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 2017 i 2016, 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 2.951,77 Euros i 2.412,06 Euros al 2017 i 2016,
respectivament.
Altres imports a cobrar per patrocinis i similars són per import de 701,80 Euros i 653,40 Euros al 2017 i 2016,
respectivament.
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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 comptes
corrents bancaris i les imposicions a termini amb total disponibilitat immediata. Aquestes darreres eren al tancament
de l’exercici de 180.000 Euros. Aquests comptes corrents bancaris estan remunerats i els ingressos financers
dels exercicis 2017 i 2016 ascendeixen a 701,51 i 710,33 Euros, respectivament.

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 1.095.811,09 Euros. Al tancament el Fons Social millora degut al resultat
comptable de l’exercici en 165.032,24 Euros.

NOTA 9 – Passius financers
9.1 Passius financers a llarg termini
A la data de tancament dels exercicis 2017 i 2016, 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 29.842,97 Euros
(24.422,18 Euros en el 2016), que són aproximadament les quotes a pagar durant el proper exercici així, com
l’amortització anticipada de 99.866,84 i 99.961,13 Euros en els mesos de febrer i juny respectivament.
El pagament de les quotes de la hipoteca fet en l’exercici 2017 ha tingut un cost financer de 4.125,86 Euros
(7.888,13 Euros l’exercici anterior)

9.2 Passius financers a curt termini
A la data de tancament dels exercicis 2017 i 2016, 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:
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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:

NOTA 10 – Administracions públiques i situació fiscal
Els saldos amb les administracions públiques a la data de tancament dels exercicis 2017 i 2016 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 exercicis
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 2017 i la base imposable de l’impost sobre
societats és la següent:
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El detall per anys de les bases imposables negatives pendents de compensar és el següent:

Es compensaran totes elles amb els resultats positius de l’exercici 2017.

NOTA 11 – Ingressos i despeses
11.1 Aprovisionaments
L’epígraf consum de mercaderies corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 i 2016 presenta
la següent composició:

En els treballs externs es registren els honoraris de la Direcció Tècnica del Col·legi, de la que se’n amplia informació
en la Nota 14 Operacions amb Parts Vinculades, i 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.
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11.2 Despeses de personal
L’epígraf de personal corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 i 2016 presenta la següent
composició:

El conveni col·lectiu al qual està adherit el Col·legi és 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 meritades
no vençudes considerant els valors com a no significatius. L’import estimat es de 1.988,63 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 resultats
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 1.221,52 Euros (4.663,44 Euros en el 2016) per baixa
de saldos de quotes col·legials endarrerides que després de la realització de gestions per al seu cobrament,
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 3 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 és de 4 (3,74 en l’exercici anterior).
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 atribucions
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 2017 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
(2.600,00 Euros més 766,63 Euros en l’exercici anterior).
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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, 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
corresponen 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.

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 detalla 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 Junta
de Govern com de Direcció durant l’exercici han estat de 7.547,47 Euros (6.635,44 Euros en el 2016).
• El Col·legi ha aportat al Consell General de Col·legis 2.500 Euros, igual que al 2016.
Els membres de la Junta de Govern del Col·legi de Logopedes considerem que no existeixen circumstàncies
que motivin cap mena de 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 2017, i fins a data de formulació d’aquests 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 2017
(s’adjunta en pàgina 36)

A Barcelona, 9 de març de 2018.
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