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1. PRESENTACIÓ DE LA DEGANA

Barcelona, 22 de març de 2017

Benvolguts i benvolgudes,

Aquesta memòria que teniu a les mans és el fruit de l’esforç realitzat durant l’any 2016 per totes aquelles persones 
que formen part del nostre Col·legi: personal d’administració i secretaria tècnica, la Junta de Govern, membres 
de les diferents comissions de treball, tots aquells logopedes col·legiats que col·laboren amb nosaltres per 
millorar la nostra professió i persones que han col·laborat amb nosaltres en la nostra tasca. Com a degana vull 
expressar el meu més sincer agraïment a l’esforç i dedicació de cadascun d’ells.

Al Col·legi de Logopedes de Catalunya hem celebrat 18 anys d’història. Han estat divuit anys de grans esforços 
per cooperar entre nosaltres amb l’objectiu d’enfortir la nostra professió. Han estat divuit anys treballant per tal 
de seguir millorant el seu reconeixement social. I després de divuit anys seguim treballant incansablement i de 
forma coordinada amb les administracions públiques, universitats i associacions, convençuts que avancem en 
la bona direcció.

En aquesta memòria d’activitats hi trobareu reflectida la feina feta durant tot el 2016. Només per citar-ne unes 
quantes, s’han fet reunions de Junta de Govern on s’han anat prenent decisions importants per al dia a dia del 
Col·legi. Hi ha hagut reunions de treball de vocalies i comissions, imprescindibles per tirar endavant projectes 
rellevants per a la professió. Ens hem reunit amb l’Administració per tal d’avançar en la millora de la presència de la 
Logopèdia en els àmbits de Salut, Educació i Afers Socials i Famílies. Ens hem reunit amb representants col·legials 
de professions afins a través del Consell Català de les Professions Sanitàries, de l’Associació Intercol·legial o bé 
en reunions informals amb diferents agents per tractar temes més puntuals.  

També hem participat en jornades i congressos de la mà d’altres institucions com ara col·legis professionals i 
associacions científiques i de familiars d’usuaris de serveis logopèdics. Hem seguit vetllant per poder oferir una 
formació continuada de qualitat, conscients que cal seguir treballant per l’excel·lència i l’acreditació professional 
en un procés de desenvolupament professional al llarg de la vida.

I finalment, pel que fa a la nostra projecció en la societat, hem estrenat un nou web, que ens ha permès projectar 
una imatge més moderna i renovada i estem cada cop més presents en les xarxes socials. També hem estat 
molt presents als mitjans a través d’entrevistes en la premsa escrita, la ràdio i la televisió. 

Només em queda agrair la feina feta per totes les persones que formen part del Col·legi i totes les que, sense 
formar-ne part directament, ens ajuden en les nostres tasques del dia a dia, que, com podreu comprovar fullejant 
aquesta memòria, són moltes.

Rebeu una salutació cordial, 

Mireia Sala i Torrent
Degana
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2. ORGANISMES COL·LEGIALS

2.1. Junta de Govern

Membres de la Junta de Govern

Mireia Sala 
Degana

M. del Mar Arriaga 
Tresorera

Berta Salvadó
Vocal 

de Barcelona

Núria Duaso 
Sotsdegana

Anna Civit 
Vocal d’Educació

Anna Vila 
Vocal de Girona

Elizabeth Estrada
Secretària

Victoria González
Vocal de 

Benestar i Família

Judith Guim
Vocal de Lleida

Montserrat Costa
Comptadora

Ana Bistuer
Vocal de Salut

Mariona Clofent
Vocal de 

Províncies

2.2. 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 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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2.3. Vocalies i comissions col·legials

 Comissió Benestar i Família

Responsable

Victoria González Sánchez

Membres integrants

La comissió de Benestar i Família és una comissió en la que han anat col·laborant diferents logopedes segons 
el moment i la disponibilitat dels mateixos. Durant aquest any han format part les següents persones: Neus 
Calaf, Carla Calvet, Elisabeth Dulcet, Elizabeth Estrada, Montserrat Ferré, Marta Ferrer, Ingrid Fontanals, 
Alfonso Igualada, Anaís López, Rossanna Marí, M. Carmen Martín, Anna Mata, Esperanza Palazón, Iolanda 
Pujals, Mireia Sala i Berta Salvadó. 

En l’actualitat està integrada per: Neus Calaf, Carla Calvet, Elisabeth Dulcet, Elizabeth Estrada, Marta Ferrer, In-
grid Fontanals, Victoria González, Anaís López, Rossanna Marí, Esperanza Palazón, Mireia Sala i Berta Salvadó.

Agraeixo la disponibilitat i aportació que han fet totes les persones que en alguna ocasió han format part 
d’aquesta comissió.

Objectius:

• Mantenir i millorar les relacions entre el CLC i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
• Mantenir i millorar les relacions entre el CLC i els departaments socials de les institucions catalanes.
• Vetllar per l’exercici professional del logopeda en l’àmbit social en general.
• Incentivar la creació de llocs de treball per a Logopedes en aquest àmbit.
• Impulsar i conscienciar de la necessitat de la presència de Logopedes en el sector de la gent gran.
• Vetllar per l’exercici dels logopedes a l’atenció primerenca.
• Fomentar la participació dels col·legiats en la Comissió de Benestar i Família..
• 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.
• Respondre les consultes dels col·legiats relacionades amb l’àmbit social.
• Col·laborar en la mesura del possible 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).

 Comissió d’Educació

Responsable

Anna Civit Canals

Membres integrants

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

Objectius:

• Mantenir i millorar les relacions entre el CLC i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
• Col·laborar de manera activa amb les Universitats que imparteixen el Grau de Logopèdia, així com amb 

l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU), per tal de millorar el vincle entre formació i professió.
• Mantenir i millorar les relacions amb altres institucions catalanes de l’àmbit de l’Educació.
• Vetllar per l’exercici professional del logopeda en l’àmbit educatiu en general.
• Incentivar la creació de llocs de treball per a logopedes en aquest àmbit.
• Fomentar la participació dels col·legiats en la Comissió d’Educació.
• Propiciar espais d’intercanvi entre els col·legiats tot articulant grups de treball per a la realització de 

projectes d’interès en l’àmbit educatiu.
• Respondre les consultes dels col·legiats relacionades amb l’àmbit educatiu.
• Col·laborar amb la resta de comissions del CLC en la consecució dels seus projectes.
• Col·laborar en projectes del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL).
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 Comissió de Salut

Responsable

Ana Bistuer

Membres integrants

Marcia Adriâo, Inés Bustos, Neus Calaf, 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.

Objectius:

• Mantenir i millorar les relacions entre el CLC i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
• Mantenir i millorar les relacions amb altres institucions catalanes de l’àmbit de la salut.
• Vetllar per l’exercici professional del logopeda en l’àmbit sanitari en general.
• Incentivar la creació de llocs de treball per a logopedes en aquest àmbit.
• Fomentar la participació dels col·legiats en la Comissió de Salut.
• Propiciar espais d’intercanvi entre els col·legiats tot articulant grups de treball per a la realització de 

projectes d’interès en l’àmbit de la salut.
• Respondre les consultes dels col·legiats relacionades amb l’àmbit sanitari.
• Col·laborar amb la resta de comissions del CLC en la consecució dels seus projectes.
• Col·laborar en projectes del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL).

 Comissions territorials

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

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.
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 Comissió Econòmica

Responsable

M. Mar Arriaga González

Membres integrants

Bernadette Campano (cap d’administració) i la componen la Mireia Sala (degana), Montserrat Costa (comptadora), 
M. Mar Arriaga (tresorera), Victoria González (vocal de Benestar i Família) i Judith Guim (vocal de Lleida).

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.

 Comissió de Comunicació Institucional

Responsable

Mireia Sala i Núria Duaso

Membres integrants

Anna Civit (vocal d’Educació), Judith Guim (vocal de Lleida) i Elisabeth Dulcet (directora tècnica de gener a 
maig del 2016) / Neus Calaf (secretària tècnica de juny a desembre 2016).

Objectius:

• Vetllar per la comunicació interna i externa de la nostra institució 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).
• Preparació de Congressos.
• Difusió de congressos, jornades i cursos interessants per als col·legiats.
• Col·laboracions amb altres institucions i Universitats per a Congressos i Jornades.
• Informació que es passa al Consejo de Colegios de Logopedes de España (CGCL) per a la seva publicació 

al Boletín del CGCL.
• Recepció i discussió de temes deontològics.

 Comissió de Formació Continuada

Responsable

Anna Civit

Membres integrants

Mireia Sala (Degana), Berta Salvadó (vocal de Barcelona), Victoria González (vocal de Benestar i Família), 
Elisabeth Dulcet (directora tècnica de gener a maig del 2016) / Neus Calaf (secretària tècnica de juny a 
desembre 2016) i Anna Civit (vocal d’Educació).

Objectius:

•  Organitzar cursos d’interès per als col·legiats, segons les seves preferències.
• Vetllar per la qualitat formativa que s’ofereix des del CLC.
• Informar als col·legiats de la formació externa (Congressos, seminaris,...).
• Fer cursos d’aprofundiment, sempre i quan els col·legiats així ho demanin.
• Contactar amb els professionals, revisar proposta formativa, organitzar dates per impartir la formació.
• Realitzar una avaluació al finalitzar el curs, tant del curs com de la satisfacció del/s ponent/s.
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2.4. Representació institucional
EL CLC TÉ REPRESENTACIÓ EN LES INSTITUCIONS SEGÜENTS:

 Departament de Salut

• Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya
• Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

• Comissió Mixta Departament de Salut - Col·legi de Logopedes de Catalunya
Membres integrants
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

 Associació Intercol·legial

• Taula tècnica
• Taula sectorial

 Consejo General de Colegios de Logopedas

El Col·legi de Logopedes de Catalunya ocupa la Vicepresidència segona del Consejo General de Colegios de 
Logopedas a nivell estatal. 

3. GESTIÓ EXECUTIVA
Membres integrants

Direcció de Deganat i Sotsdeganat Mireia Sala i Núria Duaso

Cap Administració Bernadette Campano 

Direcció/Secretaria tècnica Elisabeth Dulcet (de gener a maig del 2016)
Neus Calaf (de juny a desembre del 2016)

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

Horari d’atenció:

• Dilluns a divendres: de 9 h a 19 h • Juliol: de 8 h a 15 h • Agost: Tancat dues setmanes

Objectius:

•  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.
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4. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CLC 

4.1. Agenda dels organismes col·legials i 
la gestió executiva

Data Descripció Representació CLC

12/01/16 Assistència a la presa de possessió del Molt Honorable President Carles 
Puigdemont Degana i sotsdegana

13/01/16 Reunió de les autores de les Eines d’avaluació Lectoescriptura-Dislèxia 
per preparar la presentació a Lleida Autores

15/01/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

15/01/16 Reunió del Comitè Executiu del Consejo General de Colegios de 
Logopedas (CGCL) a Madrid els dies 15 i 16 de gener Degana

15/01/16 Reunió projecte nou web Directora tècnica i personal 
d’administració

20/01/16 Reunió amb les Universitats que imparteixen Logopèdia (Blanquerna, 
UAB, UManresa)

Degana, vocal d’Educació, 
directora tècnica

20/01/16 Reunió amb Mestres Girona i Neus Buisán, Associació Catalana Dislèxia 
(ACD)

Degana, vocal de Benestar i 
Família i directora tècnica

23/01/16 Presentació Eines d’avaluació Lectoescriptura-Dislèxia a Lleida a càrrec 
de les seves autores. Autores i vocal de Lleida

26/01/16
Reunió de la Comissió Mixta Departament de Salut - Col·legi de 
Logopedes de Catalunya

Degana, sotsdegana, vocal 
de salut i directora tècnica

3/02/16
Reunió Comissió Benestar i Família. Formació dels Grups de treball del 
Protocol de Detecció d’Alteracions del Llenguatge en infants i joves en 
situació de desemparament

Comissió de Benestar i 
Família

5/02/16 Reunió autores de les Eines d’avaluació de la Disfèmia Autores

6/02/16 I Congrés Internacional Trastornos de la Fluidez del Habla Sotsdegana

16/02/16 Reunió amb el Dr. Clavé Degana i sotsdegana

17/02/16 Reunió Comissió Formació Continuada Comissió de Formació 
Continuada

17/02/16 Commemoració del Dia Mundial de la Motricitat orofacial amb la taula 
rodona “La importància de la motricitat orofacial per la salut” Ponents i assistents

24/02/16
Reunió Grup de treball Protocol de Detecció d’Alteracions del Llenguatge 
en infants i joves en situació de desemparament

Comissió de Benestar i 
Família

26/02/16 Reunió del Comitè executiu del Consejo General Colegios Logopedas de 
España (CGCL) a Madrid Degana

27/02/16 Assemblea General Ordinària del Consejo General Colegios Logopedas 
de España (CGCL) a Madrid Degana

29/02/16 Edició del núm. 29 de la revista Logopèdia CLC

4/03/16 Reunió de Comissió Econòmica Comissió Econòmica

4/03/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

10/03/16
Participació en les activitats del Dia Europeu de la Logopèdia 
organitzades per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Grau de Logopèdia

Degana

11/03/16 Reunió de la Comissió de Salut Comissió de Salut

15/03/16 Reunió CLC- Fundació Marató TV3 Degana, sotsdegana, vocal 
de salut i directora tècnica

18/03/16 Reunió de Comissió Econòmica Comissió Econòmica

18/03/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern
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4/04/16 Reunió de la Comissió Econòmica de l’Assemblea Comissió Econòmica de 
l’Assemblea

6/04/16 Reunió Comissió Benestar i Família Comissió de Benestar i 
Família

8/04/16 Assemblea General Ordinària Assemblea

12/04/16 Reunió sectorial de la Intercol·legial Directora tècnica

15/04/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

16/04/16 XI Jornada sobre Dislèxia a Catalunya (Associació Catalana de la Dislèxia) Degana

16/04/16 I Jornada sobre seguretat alimentària en deglució de risc Sotsdegana

19/04/16 Reunió amb ATELCA Degana

19/04/16 Reunió amb el Dr. Jesús Valero (Jornades Presbiacúsia Blanquerna) Degana

19/04/16 Reunió projecte nou web Directora tècnica i personal 
d’administració

22/04/16 Reunió de la Comissió d’Educació Comissió d’Educació

22/04/16 Reunió CLC – OralthBCN (FDM) Sotsdegana i vocal de Salut

26/04/16 Reunió del Consell d’Experts Departament d’Ensenyament Degana

26/04/16 Reunió amb el Dr. Pere Clavé i Jane Lewis Sotsdegana

29/04/16 Inauguració del cicle de debat i reflexió “La igualtat efectiva de dones i 
homes, un repte de país” Tresorera

6/05/16 Reunió del Comitè Executiu del Consejo General de Colegios de 
Logopedas (CGCL) a Múrcia Degana

6/05/16 Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas, 
presidida per la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia (UMU) Degana

11/05/16 Reunió Grup de treball Protocol de Detecció d’Alteracions del Llenguatge 
en infants i joves en situació de desemparament

Comissió de Benestar i 
Família

11/05/16 Reunió CLC – OralthBCN (FDM) Vocal de Salut i 
directora tècnica

12/05/16 Presentació del CLC a 4t del Grau Logopèdia a Blanquerna Degana

18/05/16 Reunió Comissió Formació Continuada Comissió de Formació 
Continuada

20/05/16 Reunió de Comissió Econòmica Comissió Econòmica

20/05/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

23/05/16 Reunió amb ATELCA (preparació jornada) Degana

24/05/16 Reunió de la Comissió Mixta Departament de Salut - Col·legi de 
Logopedes de Catalunya

Degana, sotsdegana i vocal 
de salut

25/05/16 Jornades Internacionals sobre Infància i Desenvolupament (EDAI) 
celebrades al CosmoCaixa, a Barcelona. (26-28/05) Degana

27/05/16 Reunió Taula tècnica de la intercol·legial Cap d’administració

2/06/16 Jornada Actualització en el Diagnòstic i Tractament de la Disfàgia Orofaríngia Sotsdegana

7/06/16 Reunió d’inici de projecte amb l’empresa que farà el vídeo sobre ictus Vocal de Salut i 
secretària tècnica

11/06/16 Acte ICAA: Fem gran l’Acolliment, al CosmoCaixa Vocal de Benestar i Família

13/06/16 Reunió projecte nou web Secretària tècnica i personal 
d’administració

15/06/16

Signatura del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i el Col·legi de Logopedes 
de Catalunya

Degana i vocal 
de Benestar i Família

17/06/16 Reunió de la Comissió de Comunicació Institucional Comissió de Comunicació 
Institucional
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17/06/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

17/06/16 Reunió projecte nou web Junta de govern

22/06/16 Reunió Sectorial de la Intercol·legial Secretària tècnica

22/06/16 Assemblea General Ordinària de la Intercol·legial Secretària i comptadora

28/06/16 Reunió amb el Departament de Salut per abordar el tema de l’atenció a la 
disfàgia

Sotsdegana, vocal de Salut i 
secretària tècnica

30/06/16 XXX Congrés Internacional AELFA a Bilbao (30 de juny i 1 i 2 de juliol) Degana, sotsdegana i 
vocal d’Educació

1/07/16 Assemblea General Ordinària CGCL Consejo General Colegios 
Logopedas de España (CGCL) a Bilbao Degana

6/07/16 Reunió de la Comissió d’Educació Comissió d’Educació

7/07/16 Reunió de la Comissió de Formació Continuada Comissió de Formació 
Continuada

12/07/16 Presentació del Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la 
innovació en salut a Catalunya

Vocal de Salut i 
secretària tècnica

13/07/16 Reunió de la Comissió de Salut Comissió de Salut

15/07/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

18/07/16
Jornada de Presentació dels informes Central de Resultats. Dades 2015. 
Àmbits hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari, de salut mental i 
addiccions i de salut pública i territorial a Barcelona

Sotsdegana i 
secretària tècnica

22/07/16 Reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial Cap d’administració

25/07/16 Acte de presentació del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 Sotsdegana

6/09/16

Interposició d’un Recurs a la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, presentant al·legacions a la convocatòria d’ajudes per 
a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Degana

7/09/16 Reunió intercol·legial per la petició conjunta de formació subvencionada Cap d’administració i 
secretària tècnica

12/09/16 Edició del núm. 30 de la revista Logopèdia CLC

14/09/16 Reunió amb els advocats del CLC Degana i vocal d’Educació

19/09/16 Acte inaugural curs 2016-2017 Màster Trastorns de la Comunicació i el 
Llenguatge (UAB-URL) Sostdegana

21/09/16
Reunió del projecte Comissió d’Estudiants amb representants dels 
estudiants de Logopèdia de les tres universitats que ofereixen el Grau de 
Logopèdia a Catalunya.

Vocal de províncies i 
secretària tècnica

23/09/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

26/09/16 Entrevista amb la Sra. Marta Espar, periodista del suplement Criatures del 
Diari ARA Degana

28/09/16 Reunió de col·legis i associacions professionals sobre tendències digitals. Comptadora i col·legiada 
d’honor

30/09/16 Reunió taula tècnica de la intercol·legial Cap d’administració

30/09/16 Còctel per commemorar la Llei de creació del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya.

Vocal de Barcelona i vocal 
de Províncies

6/10/16 Audiències d’acreditació del Grau de Logopèdia a la URL Vocal de Salut

7/10/16 Reunió Comissió Benestar i Família Comissió de Benestar i 
Família

7/10/16 Celebració del XVIII aniversari del CLC Assistents

14/10/16 Reunió Comissió Formació Continuada Comissió de Formació 
Continuada

21/10/16 Reunió de Comissió Econòmica Comissió Econòmica
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21/10/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

21/10/16 Entrevista amb motiu del dia Mundial de la Tartamudesa al programa Estat 
de Gràcia de Catalunya Ràdio. Vocal d’Educació

22/10/16 III Jornades ATELCA Degana

22/10/16 Roda de premsa d’ATCAT en motiu del Dia Internacional de la 
Tartamudesa Secretària i comptadora

26/10/16 Reunió del Comitè Executiu del Consejo General de Colegios de 
Logopedas (CGCL) a Barcelona (Skype) Degana i secretària tècnica

26/10/16 Celebració 90è aniversari i XVII edició dels premis COACB (Col·legi 
d’Agents Comercials de Barcelona). Col·legiada d’honor

2/11/16 Reunió amb la firma Roca Junyent: tema Compliance Degana, secretària tècnica i 
cap d’administració

2/11/16 Reunió amb el Dr. Miquel Serra Degana, vocal d’Educació i 
secretària tècnica

4/11/16 Reunió amb les autores de les eines d’avaluació de la disfàgia Sotsdegana i secretària 
tècnica

8/11/16 Reunió amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies, Sr. Francesc Iglésies, i 
la metgessa de la DGAIA M. José Morcillo.

Sotsdegana, vocal de 
Benestar i Família, vocal de 

Salut i secretària tècnica

9/11/16 Reunió CLC – OralthBCN (FDM) Sotsdegana, vocal de Salut i 
secretària tècnica

10/11/16 Reunió amb el Sr. Oscar Pino, president secció Neuropsicologia COPC Degana, secretària i vocal de 
Benestar i Família

10/11/16 Reunió Comissió Benestar i Família amb el Sr. Miquel Àngel Rubert, 
president ACAP

Comissió de Benestar i 
Família

11/11/16 I Jornada: La Transformación Digital en los Colegios Profesionales 
organitzada per Firmaprofesional. Cap d’administració

12/11/16
Llançament de l’enquesta “Logopèdia en infants i adolescents tutelats per 
la DGAIA” per recollir dades que ens demanen des del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

Vocal Benestar i Família i 
secretària tècnica

15/11/16 Compareixença ATELCA-CLC davant la Comissió de la Infància del 
Parlament de Catalunya. Degana

16/11/16 Reunió amb el Dr. Miquel Serra Degana, vocal d’Educació i 
secretària tècnica

16/11/16 Presentació de la sol·licitud d’inscripció del CLC al Registre de Grups 
d’Interès de la Generalitat de Catalunya. Degana

17/11/16 Interposició de recurs contra la Resolució d’aprovació de les Bases de la 
borsa de treball de l’Ajuntament de Terrassa. Degana

18/11/16 Reunió del Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya Vocal de Salut

19/11/16 Jornada La Salut a la República Catalana, acte organitzat per ERC Sotsdegana i vocal de Salut

19/11/16 Col·laboració a la Jornada CDIAP Banyoles - Pla de l’Estany CLC

19/11/16 Jornada Peu de rei a Lleida Vocalia de Lleida

22/11/16 Reunió amb la Sra. Pilar Godina, directora del Servei d’Ordenació 
Sanitària del Departament de Salut

Sotsdegana i secretària 
tècnica

23/11/16 Jornada institucional Polítiques estratègiques del Govern contra la 
violència masclista Col·legiada d’honor

24/11/16 Acte homenatge dels 25 anys de col·legiació del Col·legi de Treball Social Col·legiada d’honor

25/11/16 Reunió de Comissió Econòmica Comissió Econòmica

25/11/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

26/11/16 Jornada Fre Lingual a Lleida Vocalia de Lleida

2/12/16 Reunió Comissió Benestar i Família amb el Sr. Miquel Àngel Rubert, 
president ACAP

Comissió de Benestar i 
Família
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2/12/16 Reunió taula tècnica de la intercol·legial Cap d’administració

14/12/16
Simposi Maneig Actual i Futur de Disfàgia Orofaríngia Post-Ictus organitzat 
per l’ESSD i la Fundació de Recerca de Gastroenterologia i participació de 
la degana a la taula rodona

Degana i sotsdegana

15/12/16 Reunió amb les integrants del grup de les Eines d’Avaluació d’Afàsia i del 
grup de les Eines d’Avaluació de Dislàlies

Sotsdegana i 
secretària tècnica

15/12/16 Presentació del CLC als estudiants de Grau de Logopèdia a la UVic-UCC 
Umanresa Secretària tècnica

16/12/16 Reunió de Junta de Govern Junta de Govern

18/12/16 Intervenció en directe a la Marató de TV3 Sotsdegana

19/12/16 Plenari Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries

Vocal de Salut i 
secretària tècnica

19/12/16 Lliurament de medalles i plaques Josep Trueta Col·legiada d’honor

20/12/16 Reunió de la Comissió Mixta Departament de Salut - Col·legi de 
Logopedes de Catalunya

Sotsdegana, vocal de Salut i 
secretària tècnica

20/12/16 Lliurament de guardons del Dia de la Justícia Col·legiada d’honor

4.2. Agenda de Formació Continuada
Data Títol Ponents

16/01/16 Bloc 2: Programari de suport a la comunicació. Web’s i aplicacions, 2a edició Anna Maria Almirall i 
Marta Giménez

30/01/16 Bloc 3: Magatzem de recursos de suport a la tasca logopèdica, 2a edició Anna Maria Almirall i Marta 
Giménez

8, 9 i 30
04/16

Curs teòric pràctic: Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions 
orofacials. Nivell 1 (18ª edició) Diana Grandi i Yvette Ventosa

15 i 16
04/16

Curs teòric pràctic: Suports visuals per a la intervenció a persones amb 
TEA i altres dificultats d’aprenentatge Mario Montero i Cris Fusté

17/06/16 Taller: Flueix el cos, flueix la parla. Taller d’introducció a la tècnica 
Alexander per a Logopedes Xavier Ortiz

8, 9 i 10
07/16
2 i 3 

09/16

Curs teòric pràctic: Teràpia miofuncional en disfuncions orofacials 
(2n nivell – 8a edició)

Diana Grandi, Yvette 
Ventosa, Emma Serra, 

Jordi Coromina, Joan Pau 
Marcó, Hugo Aravena, Xavier 

Maristany i Andreu Esteve

30/09/16
01/10/16

Curs teòric pràctic: Estratègies de rehabilitació logopèdica: tècniques 
actives i tècniques passives Marcia Adrião

12/11/16 Taller: La Tecnologia aplicada a persones amb afàsia Anna Maria Almirall i Marta 
Giménez

19/11/16 Seminari: Intervenció en la comunicació i el llenguatge en el TEA, nivell 1 Rosa Tardiu

19/11/16 Jornada monogràfica: El uso del pie de rey en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de las disfunciones orofaciales Diana Grandi

26/11/16 Jornada monogràfica: Fre lingual: noves aportacions en el diagnòstic i 
tractament, 5a edició Yvette Ventosa
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5. DADES COL•LEGIALS

Procés de col·legiació

Altes i baixes col·legials de 2016

Distribució dels col·legiats de 2016 per províncies, edat i sexe

Es presenten les dades a 23 de desembre de 2016.

Provincia Títol <34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 65-69 anys >70 anys Totals

Barcelona
Homes 19 21 30 14 4 4 92
Dones 544 607 568 293 49 25 2086

Tarragona
Homes 3 1 2 2 1 0 9
Dones 29 75 54 30 0 0 188

Lleida
Homes 0 1 1 0 0 0 2
Dones 32 52 42 18 3 3 150

Girona
Homes 0 1 4 5 0 1 11
Dones 50 88 55 19 0 0 212

Total 677 846 756 381 57 33 2750
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Distribució per sexes

Distribució per edats

Distribució per províncies

Es presenten les dades a 23 de desembre de 2016.
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6. COMUNICACIÓ

6.1. Xarxes Socials

Facebook

Abast de les publicacions

Twitter

“M’agrada” totals de la pàgina
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Tweets Tweet impressions
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Profile visits

New followers

Mentions

6.2. 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 tot l’any 2016. L’increment que es pot percebre es deu a que es va 
estrenar el nou web a principis d’octubre de 2016.
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6.3. Full informatiu

Quinzenalment es publica el full informatiu que arriba a la bústia de correu electrònic de cada col·legiat. 
D’ençà de la inauguració del nou web, els fulls informatius dels últims 6 mesos estan disponibles a 
http://www.clc.cat/ca/publicacions/full-informatiu.

6.4. Revista

Durant l’any 2016 s’han publicat els números 29 i 30 de la revista LOGOPÈDIA.

Activitats de 
les Vocalies de Girona 
i Lleida

Estimulació 
magnètica  
Afàsia  Consciència 
Corporal  
Mindfulness  
Coaching 
Aprenentatge

Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
[29] agost/desembre de 2015

XVIIANYSCLC

Entrevista a
Dr. Jordi 
Peña-Casanova
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7. ESTATS FINANCERS DE L’EXERCICI 2016

 Balanç de situació de l’exercici 2016

ESTATS FINANCERS de l’exercici 2016                                                                                     
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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, perls 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.

ESTATS FINANCERS de l’exercici 2016                                                                                     
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 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 
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 2016, per un import de 
128.776,07 euros de superàvit, a reserves voluntàries. Al 2015 fou de 143.832,23 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 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, tant les adquisicions d’aquest exercici 2016 com les de l’exercici anterior, 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 de IVA 

ESTATS FINANCERS de l’exercici 2016                                                                                     
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suportades no deduïbles. Posteriorment, 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 
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.

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.

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. És a dir, el valor raonable de la contraprestació 
més tots els costos que li han sigut directament atribuïbles, no obstant, aquests 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’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’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. 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.

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.
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 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 2016 ha estat:

Les altes de l’exercici corresponen a un antivirus i a la nova pàgina web, i les baixes a l’antiga pàgina web, que 
ha generat un resultat negatiu de 6.521,00 euros per l’amortització pendent.

Al 31 de desembre de 2016 hi ha aplicacions informàtiques totalment amortitzades i en ús per import de 8.563,45 
Euros (mateix import en el 2015).

Les partides i moviments corresponents a l’exercici 2015 van ser:

5.2 Immobilitzat material 

Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en el exercici 2016 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 llicència d’obres, així como el cost 
de les obres de reforma integral i adequació per a albergar la nostra seu que es van dur a terme durant el 2012.

L’adquisició de la seu va estar finançada mitjançant 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 2016 no s’han donat de baixa elements de l’immobilitzat material.

Al 31 de desembre de 2016 hi ha immobilitzat material totalment amortitzat i en ús per import de 12.222,03 Euros 
(6.615,98 Euros en el 2015).

Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en el exercici 2015 van ser:

 NOTA 6 – Actius financers

6.1 Actius financers de llarg termini

A la data de tancament dels exercicis 2016 i 2015, 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.

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 2016 i 2015, 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 2.412,06 Euros i 5.834,79 Euros al 2016 i 2015, 
respectivament.

Altres imports a cobrar per patrocinis i similars són per import de 653,40 Euros i 2.708,73 Euros al 2016 i 2015, 
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 comptes 
corrents bancaris i les imposicions a termini amb total disponibilitat immediata. Aquestes darreres eren al tancament 
de l’exercici de 355.000 Euros. Aquests comptes corrents bancaris estan remunerats i els ingressos financers 
dels exercicis 2016 i 2015 ascendeixen a 710,33 i 101,63 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 del seu origen, que fins a 
l’inici d’aquest exercici són de 967.035.02 Euros. Al tancament el Fons Social millora degut al resultat comptable 
de l’exercici en 128.776,07 Euros.
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 NOTA 9 – Passius financers

9.1 Passius financers a llarg termini

A la data de tancament dels exercicis 2016 i 2015, 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 19 anys. El 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 24.422,18 Euros 
(19.493,46 Euros en el 2015), que són aproximadament les quotes a pagar durant el proper exercici.

El pagament de les quotes de la hipoteca del exercici 2016 han tingut un cost financer de 7.888,13 Euros 
(13.673,34 Euros l’exercici anterior)

9.2 Passius financers a curt termini

A la data de tancament dels exercicis 2016 i 2015, 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 2016 i 2015 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 2016 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:

 NOTA 11 – Ingressos i despeses

11.1 Aprovisionaments

L’epígraf consum de mercaderies corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 i 2015 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.

11.2 Despeses de personal

L’epígraf de personal corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 i 2015 presenta la següent 
composició:

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 meritades 
no vençudes considerant els valors com a no significatius. L’import estimat es de 1.966,93 euros.

Per l’exercici 2016 s’ha aplicat una revisió de l’1% per al personal de l’Entitat aplicada des de l’1 de gener.
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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 4.663,44 Euros (6.928,01 Euros en el 2015) 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, totes elles dones. El nombre mig de treballadores de l’exercici és de 3,74 (2,86 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 s’ha contractat 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 tant del 2016 com del 
2015 han estat de 2.600 Euros més 811,47 Euros de taxa d’emissió de informe, segell col·legial i l’IVA, que no 
es deduïble per al Col·legi.

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 
correspon a la retenció de pagament al constructor Garfoin, S.L. 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. 
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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 6.635,44 Euros (4.639,34 Euros en el 2015).

- El Col·legi ha aportat al Consell General de Col·legis 2.500 Euros, igual que al 2015.
 
- La Direcció, actualment gestionada per la Junta de Govern, fins a 31 de maig de 2016 era portada per una 
Tècnica encarregada de la direcció i gestió tècnica del Col·legi, que ha percebut una remuneració de 36.633,25 
Euros, dels que 24.200,00 corresponen a l’extinció de la vinculació mercantil i finalització de l’activitat professional. 
En l’exercici anterior la retribució fou de 29.839,80 Euros. No queden quantitats pendents de pagar.

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 2016, 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 2016

(s’adjunta en pàgina 32)

A Barcelona, 8 de març de 2017.
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 NOTA 16 – Liquidació del pressupost de l’exercici 2016
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PRESSUPOSTAT
ENTRADES EXERCICI 2017 403.435,00

Ordinari Matriculació 14.400,00
Col·legiats quotes 367.635,00
Formació 18.000,00
Ingressos altres activitats 0,00
Ingressos patrocinadors i col·laboradors 2.300,00
Subvencions a l'explotació 1.000,00
Ingressos financers 100,00
Altres ingressos 0,00

SORTIDES EXERCICI 2017 403.435,00

Ordinari Professionals externs
Gabinet d'advocats 8.000,00
Assessoria col·legiats/labor./fisc./lopd 3.500,00
Altres (Encàrrecs Junta) 10.000,00
Docents / Professionals 10.500,00
Personal
Secretària tècnica 22.750,00
Personal administratiu 79.200,00
Seguretat social empresa 28.500,00
Altres despeses socials 1.500,00
Despeses corrents
Lloguers 3.400,00
Subministres telfs. 5.000,00
Subministres elèctrics + aigua 3.500,00
Comunicació i Impremta 35.000,00
Material d'oficina 3.000,00
Biblioteca 5.000,00
Manteniment neteja 4.900,00
Manteniment gral.CLC Soft 9.000,00
Reparació i conservació 4.500,00
Assegurances 12.500,00
Reunions Junta i Comissions de treball 7.500,00
Missatgeria i Correus 4.000,00
Comissions bancàries 1.000,00
Tributs 3.000,00
Relacions públiques i representació CLC 10.000,00
Desplaçaments i dietes 600,00
Premis i Beques 2.700,00
Consejo de colegios de España/Intercol·legial 4.000,00
Altres despeses 7.132,24
Prèstec hipotecari 29.252,76
Inmobilitzat 5.000,00
Adaptació nova web 2.000,00
Fons de reserva 77.500,00

Pressupost 2017
8. PRESSUPOST 2017


