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1. PRESENTACIÓ

1.1. El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya: història

El 23 de febrer del 2013 va tenir lloc l’Assemblea Constituent del Col·legi de Terapeutes 

Ocupacionals de Catalunya (COTOC) i se’n va votar la primera Junta de Govern. Aquest fet 

és el resultat d’un procés que s’inicià el 1995, amb el registre al Departament de Justícia de 

l’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya (APTOC), un dels objec-

tius de la qual va ser la creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

L’any 2007, l’APTOC va presentar la documentació al Departament de Justícia per demanar 

l’aprovació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, i no fou fins l’any 2011 

(el 16 de novembre) que es va comunicar a l’APTOC que l’expedient de creació havia supe-

rat els dictàmens necessaris i que el Consell Executiu aprovava la tramesa del projecte de 

decret de creació del COTOC.

Finalment, l’any 2012 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

el Decret 38/2012, de 10 d’abril, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya (COTOC), on es definia com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins i es configurà com l’organització 

capaç d’ordenar l’exercici professional de la teràpia ocupacional. A partir d’aquell moment, 

la Comissió Gestora va començar a treballar per tal de crear les bases sobre les quals el 23 

de febrer del 2013 es portà a terme l’Assemblea Constituent del COTOC.

L’any 2017 es va iniciar el tercer mandat, i es va constituir la nova Junta de Govern el 22 de 

gener. Aquesta junta ha mantingut una línia de treball similar a les anteriors, tot adaptant-se a 

les noves necessitats detectades, com la creació d’una nova vocalia dedicada a vetllar per les 

competències professionals dels terapeutes ocupacionals en els diferents àmbits d’actuació.

Durant l’any 2018 es van abordar diferents àrees. Per  una banda, es van ampliar els serveis 

d’assessorament i la realització de convenis amb descompte per als col·legiats. També es 

van augmentar la presentació d’al·legacions i esmenes a decrets de llei o publicacions de 

l’administració. 

L’any 2019 es va presentar una nova candidatura per formar una nova junta del COTOC. 

Al ser l’única candidatura presentada, es va constituir com a nova Junta de Govern el 2 de 
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2. MISSIÓ, VALORS I VISIÓ

2.1. La nostra manera de fer

Missió 

La missió del COTOC és vetllar per la qualitat i la defensa de la teràpia ocupacional a Cata-

lunya; d’una banda, donant suport a la praxi dels terapeutes ocupacionals i cobrint les neces-

sitats del col·lectiu mitjançant informació, formació i assessorament als col·legiats, i de l’altra, 

promocionant i protegint la nostra professió, garantint sempre al ciutadà l’òptima qualitat de 

l’atenció i el servei.

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya es regirà pels valors legals i ètics en 

vigor, per les pautes que les institucions determinin i les que la deontologia mateixa dictamini.

Visió 

El COTOC vol ésser la principal entitat professional de la teràpia ocupacional a Catalunya i 

esdevenir un punt de referència tant per als mateixos professionals com per als ciutadans i els 

àmbits institucionals.

Valors 

Per aconseguir complir la seva missió i visió, el COTOC promou els valors següents:

Entre els seus òrgans de govern i els seus col·laboradors

• Compromís amb el COTOC

• Coherència i responsabilitat

• Treball en equip

• Transparència i accessibilitat

• Qualitat

En relació amb el col·legiat i la societat:

• Identificació amb les diferents realitats de l’exercici professional

• Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels professionals

• Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels ciutadans

febrer. Durant aquest any, la nova junta ha intentat ser conservadora i no canviar dràsti-

cament la línia de treball que caracteritzava la junta sortint del COTOC. Amb el pas dels 

mesos, l’adquisició d’experiència s’ha acompanyat d’una nova manera de fer. Durant aquest 

any, s’ha estat treballant especialment en l’adequació del Reglament General de la Protec-

ció de Dades així com en el Registre de Professionals Sanitaris a nivell estatal. 

Tanmateix, a nivell estatal, el degà del COTOC ha començat a formar part de la Junta de 

Govern del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales com a vocal des 

del passat 31 de març. Finalment, cal destacar que s’han mantingut reunions amb diferents 

agents claus del territori i s’ha participat en diferents grups de treball per al desenvolupa-

ment de la teràpia ocupacional en diferents àmbits i contextos.

1.2. Memòria d’activitats i econòmica de 2019: introducció

A continuació s’exposen, per ordre d’aparició, els continguts de la memòria econòmica i 

d’activitats del COTOC corresponent a l’any 2019:

• Es desenvolupen la missió, els valors i la visió global del COTOC, tot fent referència 

a la nostra manera de fer i a les funcions del col·legi.

• Es presenten els organismes col·legials i les activitats que han desenvolupat, així 

com la situació actual de les comissions i seccions col·legials.

• Es recull la situació dels col·legiats i el perfil del terapeuta ocupacional a Catalunya.

• Es presenta l’apartat dedicat als serveis i representació dels col·legiats. 

• S’enumeren els diferents actes i esdeveniments en què el COTOC ha participat. 

• S’exposen les dades financeres i els projectes de futur.
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2.2. Funcions del COTOC

I. Ordenar, segons sigui competent, l’exercici professional de la teràpia ocupacional.

II. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures de les persones col·legiades  

i promoure que el seu exercici professional s’adeqüi a la normativa i als principis 

deontològics que el regeixen, tot mantenint actualitzat el codi deontològic de la 

professió, i també fer-ne respectar la dignitat professional i els drets ciutadans, 

així com els dels destinataris de la seva activitat professional.

III. Representar els interessos generals de l’exercici professional de la teràpia 

ocupacional davant les administracions públiques.

IV. Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en els seus 

òrgans, quan hi sigui prevista, així com proposar l’adopció de mesures en relació 

amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la teràpia ocupacional  

i informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de 

la professió o el col·legi.

V. Fomentar la teràpia ocupacional com a mitjà adequat per a la millora de la 

salut dels ciutadans i vetllar perquè el seu exercici respongui, en nombre de 

professionals i en qualitat, a les necessitats de la població.

VI. Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades per tal 

de mantenir actualitzada llur competència professional.

VII. Emetre informes i dictàmens relatius a la teràpia ocupacional i al seu exercici 

professional.

VIII. Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

IX. Les altres funcions de naturalesa pública que atribueix la legislació vigent.

3. ORGANISMES COL·LEGIALS

Els òrgans de govern del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya són, l’Assemblea 

i la Junta de Govern.

3.1. L’assemblea

L’Assemblea General, integrada per totes les 

persones col·legiades, és l’òrgan sobirà del 

col·legi. El 30 de març es va celebrar l’Assem-

blea General Ordinària XI. Hi van participar un 

total de 54 persones col·legiades: 27 hi van 

assistir i 27 van delegar el vot.
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3.2. Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan de direcció i administració del col·legi; té encomanada l’exe-

cució dels acords de l’Assemblea, dels Estatuts i del reglament que es dicti, així com de les 

normes que regulen el règim col·legial.

La Junta de Govern del COTOC està formada per les persones següents:

Degà

Sr. Ángel Pérez de Gracia Pérez

deganat@cotoc.cat

Secretària

Sra. Mar Busquets Puig

secretaria@cotoc.cat

Vocal de Formació Contínua

Sr. Néstor Aparicio Martín

formacio@cotoc.cat

Vocal de Difusió

Sra. Jennifer Calvo Burgos 

vdifusio@cotoc.cat

Vocal de Competències Professionals

Sr. Victor Lamor Rodríguez

competencies@cotoc.cat

Vicedegana

Sra. Jèssica Garrido Pedrosa

vicedeganat@cotoc.cat

Tresorera

Sra. Núria Arseda Badia

tresoreria@cotoc.cat

Vocals de Comunicacions

Sra. Cristina Hernández Castro

premsa@cotoc.cat

Sra. Sara Colom Visa

comunicacions@cotoc.cat

Vocal de Legislació

Sra. Silvia Ramos Sánchez

legislacio@cotoc.cat

ORGANIGRAMA

Ángel Pérez de Gracia

Degà

Mar Busquets
Secretària

Cristina Hernández
Vocal de Comunicació

Núria Arseda
Tresorera

Sala Colom
Vocal de Comunicació

Silvia Ramos
Vocal de Legislació

Néstor Aparicio

Vocal de Formació 
contínua

Jennifer Calvo
Vocal de Difusió

Victor Lamor

Vocal de Competències 
professionals

Jèssica Garrido
Vicedegana

Referent Grup  
Territorial Girona

Referent Comissió 
Científica

Responsable de comissions i seccions

Referent Grup Especialització Infància

Referent Grup Especialització 
Productes de Suport i Adaptació 
Funcional de la Llar

Referent Grup Especialització 
Salut Mental

Referent Comissió de Premsa

Referent Comissió de Difusió

Referent Consell Deontològic

Referent Grup Especialització 
Gent Gran

Referent Grup Territorial 
Catalunya Central i Cerdanya
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Objectius i activitats de la Junta de Govern

Deganat

Els objectius de l’àrea de Deganat són representar el col·legi en tots els àmbits en els quals 

intervingui i davant qualsevol entitat i organisme públic i privat, i vetllar per l’acompliment 

dels acords de la Junta de Govern. Les activitats que el deganat duu a terme són les següents:

Representar el COTOC:

• Al Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España 

(CGCTOE).

• Al Consell General de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional en España 

(SOCINTO).

• A l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya (especialment 

en la seva Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats).

• Al Consell de les Professions Sanitàries i al Fòrum de Diàleg de les Professions 

Sanitàries. 

• Davant el Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Departament de 

Justícia, el Departament d’Ensenyament, el Departament de Salut, el Departament 

de Benestar i Família i el Departament de la Presidència. 

• Davant les universitats catalanes que imparteixen el Grau de Teràpia Ocupacional.

• Davant de diferents entitats i institucions vinculades al món de la teràpia 

ocupacional.

Vetllar per l’acompliment dels acords de la Junta de Govern:

• Convocar i presidir les assemblees i les reunions de la Junta.

• Contractar i dur a terme tot tipus d’actes i documents propis de la gestió i 

administració col·legials, inclosos els que siguin propis del tràfic econòmic, bancari 

i financer.

• Subscriure i atorgar contractes, documents i convenis d’interès del col·legi.

• Resoldre les situacions d’urgència i donar-ne compte a la Junta o a l’Assemblea, 

segons correspongui.

• Coordinar l’equip que forma la Junta de Govern.

Secretaria

Els objectius principals de la Secretaria són realitzar les tasques derivades de la gestió col·le-

gial, vetllar per la creació, aprovació i arxivament de les actes de les reunions de la Junta 

de Govern i de les assemblees i, en general, tenir cura de la documentació de l’entitat. Les 

activitats que la secretaria duu a terme són les següents:

Tramitar noves col·legiacions i dur a terme les tasques derivades de la gestió col·legial:

• Supervisar les altes col·legials i de responsabilitat civil.

• Tramitar les baixes col·legials, conjuntament amb la Tresoreria. 

• Realitzar i actualitzar certificats diversos.

• Informar al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) i el Registre  

de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).

Vetllar per la creació, aprovació i arxivament de les actes:

• Redactar les actes de les reunions de la Junta i l’Assemblea, supervisar el procés 

d’aprovació de les actes i arxivar-les.

• Publicar les actes al web de l’entitat per tal que tots els col·legiats puguin estar 

informats.

• Recopilar la informació de totes les reunions externes dels membres de Junta.

• Instaurar la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades) i el RGPD (Reglament 

general de protecció de dades), conjuntament amb deganat.

• Instaurar la Llei de transparència.

• Centralitzar la memòria d’activitats, conjuntament amb Deganat.

• Desenvolupar l’espai de “l’Atenció al ciutadà”.

Coordinar les comissions i seccions del COTOC:

• Coordinar la creació de noves comissions i nous grups d’especialització i grups 

territorials i la seva dissolució, si és el cas.

• Redactar, actualitzar i vetllar pel compliment de les normes de funcionament de les 

comissions i seccions del COTOC.

• Recopilar les actes de les comissions i seccions.
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Tresoreria

L’objectiu principal de la Tresoreria és vetllar per la situació econòmica del col·legi, mantenint 

un nivell òptim de registre de despeses i ingressos amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del 

patrimoni i la situació financera. Les activitats que la tresoreria duu a terme són les següents:

Vetllar per la situació economica del col·legi:

• Establiment del pressupost previst per al curs 2020.

• Realització dels tràmits necessaris per mantenir el bon funcionament del servei 

d’assessorament laboral, fiscal i jurídic del COTOC i per vetllar-hi. 

• Manteniment de reunions contínues i coordinació amb l’assessoria fiscal i laboral 

per tal de portar a terme un registre adequat de la comptabilitat i el manteniment 

d’una estructura de control intern per permetre l’elaboració d’uns comptes anuals 

fiables pel bon acompliment econòmic del col·legi.

• Presa d’acords amb la Junta de Govern sobre moviments econòmics necessaris.

• Comunicació a la Junta de Govern de la situació econòmica del col·legi en tot cas.

• Participació i col·laboració amb els auditors en la preparació de treballs per tal de 

verificar el balanç de situació i les pèrdues i guanys del COTOC de l’exercici 2019.

• Coordinació amb la Secretaria i el personal administratiu per tal de conèixer la 

situació dels col·legiats i realitzar el cobrament de quotes corresponents.

• Coordinació amb vocalia de Formació Contínua per establir registres de control i 

seguiment dels ingressos i les despeses dels cursos.

• Coordinació amb l’assessoria laboral, amb relació als aspectes derivats de la 

contractació del personal administratiu.

• Comunicació fluïda amb l’entitat bancària del col·legi.

Vocalia de Formació Contínua

La vocalia de formació contínua té com a objectiu principal estimular i impulsar les accions diri-

gides a la realització de congressos, seminaris, cursos i conferències per elevar el nivell profes-

sional de les seves col·legiades i col·legiats. Aquest any s’han organitzat 10 ofertes formatives 

de tipologies diverses. La participació ha estat de 52 terapeutes ocupacionals.

Cursos:

• Aspectes Legals Bàsics de la Perícia Judicial

• Desenvolupament Psicomotor i Activitats de la Vida 

Diària

• Teràpia Ocupacional en l’Àmbit de la Salut Mental

• Tractament de Teràpia Ocupacional en Cremades: 

Fèrules, Embenatges i Activitats

• Psicopatologia Psicodinàmica

• Teràpia amb Nines en Atenció a Demències

• L’abordatge de la Sexualitat des de Teràpia 

Ocupacional

Monogràfics:

• Principis de Sedestació en Geriatria

• Catàleg PAO i PUA

• La Pregunta d’Investigació

Els assistents als cursos van valorar el seu grau de satisfac-

ció entre els valors de 0 (mínim) i 5 (màxim), tal i com es 

mostra en el següent gràfic:
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Gràfic 1. Grau de satisfacció dels assistents a les 
formacions del COTOC durant el 2019.
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Vocalia de Comunicació

L’objectiu d’aquesta vocalia és vetllar perquè tots els col·legiats estiguin informats de l’ac-

tualitat respecte la teràpia ocupacional i respecte a l’entitat, a través dels diversos canals 

de comunicació de què disposa el COTOC com la plana web, les xarxes socials i l’envia-

ment de les comunicacions. També té com a prioritat compartir la teràpia ocupacional no 

només amb els col·legiats sinó també amb estudiants, comunitat de terapeutes ocupacio-

nals, altres professionals afins a la professió i amb altres comunitats autònomes d’Espanya. 

Les activitats que duu a terme la vocalia són les següents:

• Edició dels números 11 i 12 (juliol i desembre de 2019) de La Revista del COTOC; 

maquetades i impreses des de l’entitat social Apunts, una empresa d’economia social. 

• Gestió i actualització del contingut de la plana web del COTOC: s’han publicat 

notícies relacionades amb la teràpia ocupacional, cursos, xerrades i esdeveniments 

del COTOC i ofertes laborals. Aquest any, es va prendre la decisió de suprimir 

l’apartat de breus, per no repetir informació que ja s’havia fet arribar per altres vies: 

xarxes socials, mailing i web.

• Gestió i actualització de les xarxes socials Facebook i Twitter, en les que ha 

incrementat el número de «M’agrada» i de seguidors. També s’ha creat un 

perfil del COTOC a la xarxa social Instagram. Actualment, les xarxes socials 

del COTOC compten amb 958 seguidors a Facebook, 940 seguidors a Twitter  

i 750  a Instagram. 

• Resolució de dubtes i derivacions a les vocalies corresponents de les preguntes 

formulades pels col·legiats mitjançant les xarxes socials. 

• Posada en marxa d’accions participatives a les xarxes socials, en relació a diferents 

esdeveniments importants com per exemple el dia mundial de la dona o bé a 

les  jornades del COTOC, fent partícips d’una manera activa als col·legiats i altres 

seguidors enviant fotografies i textos.   

• Gestió de la publicitat a través de diversos mitjans (plana web, xarxes socials, La 

Revista del COTOC i enviaments digitals).

• Valoració i gestió de descomptes per a col·legiats a diverses empreses i esdeveniments. 

• Atenció als col·legiats respecte la Biblioteca i la seva gestió virtual. 

• Renovació i enviament dels carnets de col·legiat, conjuntament amb Secretaria.

Vocalia de Difusió

L’objectiu general d’aquesta vocalia és donar a conèixer i fer difusió de la professió, així com 

fomentar la participació dels col·legiats en l’organització d’activitats de difusió. Així mateix, 

té la tasca de coordinar la Comissió de Difusió. Les activitats que duu a terme la vocalia són 

les següents:

• Coordinació dels diferents esdeveniments organitzats amb la finalitat de difondre 

la teràpia ocupacional.

• Cerca de noves activitats o esdeveniments d’interès per a la teràpia ocupacional.

• Organització de la jornada anual del COTOC.

• Organització de la jornada del Dia de la Teràpia Ocupacional, juntament amb les 

universitats EUIT i UVic.

• Participació al Comité Organitzador i al Comité Científic de les Jornades de Teràpia 

Ocupacional del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 2020.

• Participació i coordinació de reunions amb entitats, institucions, associacions, 

administració, etc. que estiguin relacionades amb la difusió de la teràpia 

ocupacional.

• Renovació del conveni de col·laboració amb EUIT.

• Creació de plans estratègics de difusió de la professió juntament amb la vocalia de 

formació i comunicació.

• Potenciar la participació dels col·legiats a les diferent comissions, grups 

d’especialització o territorials del COTOC a través de crides a les xarxes socials.

• Informació a la junta sobre les activitats proposades i dutes a terme per la Comissió 

de Difusió.
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Vocalia de Legislació

Els objectius de la Vocalia de Legislació són assessorar-se i dur a terme les activitats 

necessàries per donar suport al manteniment i bon funcionament legislatiu del col·legi, així 

com la gestió d’aquells aspectes jurídics que puguin afectar la teràpia ocupacional. Les acti-

vitats que la vocalia duu a terme són les següents:

• Manteniment de reunions periòdiques amb els assessors jurídics del COTOC 

actuant com a mitjancer entre aquests i la Junta de Govern.  

• Recollir, organitzar i actualitzar la informació relacionada amb la legislació de la 

teràpia ocupacional i dels col·legis professionals. 

• Conèixer i comunicar a la Junta de Govern i als col·legiats la informació rellevant 

relacionada amb la legislació de la disciplina i dels col·legis professionals, així com 

aquella que pugui afectar la teràpia ocupacional.

• Participar en el desenvolupament d’aspectes legals lligats al col·legi. 

• Revisar les propostes legislatives que estiguin en tràmit d’informació pública i fer 

propostes d’al·legacions a consensuar amb la Junta de Govern. 

• Participar en reunions amb l’administració o entitats que tinguin a veure amb 

aspectes legals de la teràpia ocupacional o els col·legis professionals.  

• Revisar els estatuts del COTOC. 

• Coordinar el Consell Deontològic del COTOC. 

• Cercar assessors jurídics de diferents especialitats per donar suport a la Junta de 

Govern per desenvolupar les funcions pròpies del col·legi, així com als col·legiats 

en les seves tasques relacionades amb la professió.   

• Organitzar formacions per a col·legiats relacionades amb els diferents àmbits 

jurídics (dret administratiu, dret sanitari, peritatge,…) conjuntament amb la Vocalia 

de Formació Contínua.

• Coordinar i participar en la presa de decisions amb deganat i la vocalia de 

competències per treballar sobre la incorporació dels terapeutes ocupacionals a 

àmbits i serveis que ofereix la cartera de serveis socials, el departament de sanitat, 

així com altres entitats d’interès per la professió.

Assessorament jurídic laboral:

Al llarg de 2019, s’ha donat resposta a 12 peticions, entre consultes, queixes i denúncies 

de l’àmbit jurídic laboral (Gràfic 2). El gruix principal ha provingut de col·legiats; les altres, 

de terapeutes ocupacionals no col·legiats. D’aquestes consultes, una va quedar sense reso-

lució per part de l’assessora laboral del col·legi, i la resposta a les tres últimes consultes de 

l’any ha sofert retard a causa de la baixa laboral de l’advocada laboralista, Sílvia Fortuny, 

i el període de temps transcorregut entre la contractació i el traspàs de la informació al 

nou assessor laboralista del COTOC, el Xavier Comabella. També vam rebre una queixa 

d’una col·legiada per la falta de resposta i compromís de l’assessora laboral respecte la seva 

consulta.

El nou advocat laboralista, amb el qual hem mantingut les mateixes condicions d’honoraris i 

de col·laboració i hem establert mútuament un període de sis mesos abans de decidir esta-

blir un compromís més formal, ja està informat dels temes principals que el COTOC vol con-

tinuar treballant en aquest 2020, entre ells, el cobrament del complement d’atenció directa 

que, ara mateix, els terapeutes ocupacionals que estan treballant a les residències de gent 

gran de la Generalitat no perceben.

45%

18%

9%

9%

9%

9%

Tipus de contracte i jornada laboral

Competències del terapeuta ocupacional

Conveni laboral

Baixa maternal

Al·legació a una empresa

Sense resposta

Gràfic 2. Tipus de consultes, queixes i denúncies d’àmbit jurídic laboral 
rebudes al COTOC durant el 2019.
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Assessorament jurídic administratiu:

En el 2019 s’han portat a terme dues reunions formals amb l’assessor jurídic en matèria de 

dret administratiu del COTOC, el Sr. Francesc Vila. S’ha mantingut un contacte via email i 

telefònic gairebé setmanal, el què ha suposat un gran suport i ajuda per la nova Junta con-

tribuint a conèixer en profunditat temes jurídics i de funcionament. La Junta ha fet fins a 16 

consultes de temes d’interès general pels col·legiats. També se li han enviat 4 consultes par-

ticulars de col·legiats preguntant pels següents temes: formació en peritatge judicial, homo-

logació del títol a l’estranger, donació social i beques i l’obligatorietat o no de col·legiar-se. 

Els temes que continuarem treballant amb aquesta assessoria durant el 2020 són:

• Definir amb més detall les competències de la figura del col·legiat col·laborador 

de Junta, el col·legiat que pertany a comissions o seccions i altres que assisteixen a 

grups d’especialització.

• Continuar treballant amb la Direcció del Pla Director de Salut Mental i Addiccions 

per millorar la situació de la figura del terapeuta ocupacional en salut mental.

• Defensar la professió davant l’Administració pública i serveis col·laboradors.

• Incloure el COTOC com a membre de l’Observatori de la Mort. La inclusió de 

la figura del terapeuta ocupacional en els Serveis d’Atenció Primària de salut i 

d’Atenció Domiciliària.

Tanmateix, des de la vocalia de legislació s’ha avançat en els següents temes:

Nom Resum de l’acció Resolució final Accions futures

12.09.18

Al·legacions a la consulta 

pública prèvia respecte al 

projecte d’Ordre, per la 

que es modifica l’annex VI 

del RD 1030/2006

Proposta de modificació de 
l’apartat 4.1 de l’Annex VI  
del Real Decreto 1030/2006, 
de 15 de setembre, 
autorització expressa als 
terapeutes ocupacionals 
a prescriure determinats 
productes de suport inclosos 
en la prestació ortoprotèsica 
(codis 12.21, 12.24, 06.03, 
06.06, 06.12, 10.03, 12.06, 
04.33, y 04.48), indicant 
expressament els productes 
que poden prescriure’s per 
raó de la seva competència.

El Ministeri de Sanitat, al 
dictar l’Ordre SCB/45/2019, 
de 22 de gener ha modificat 
l’article 4 de l’Annex VI, però 
acaba mantenint al metge 
com a indicador del producte 
ortoprotètic.

Constituït el Consejo General, 
en el que el COTOC té 
representació directa, 
caldrà que treballi amb el 
Ministeri per tal de modificar 
aquest Annex i incloure als 
terapeutes ocupacionals com 
a prescriptors de determinats 
productes ortoprotètics.

Nom Resum de l’acció Resolució final Accions futures

13.12.18

Avantprojecte de llei 

orgànica per la que es 

modifica la llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, 

d’educació

Petició que la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (LOE) identifiqui 
en el seu articulat de forma 
expressa al professional 
titulat d’atenció directa no 
docent com un dels recursos 
necessaris per a l’adequada 
atenció de l’alumnat amb 
necessitat específica de 
suport educatiu. Proposta 
de modificació de l’article 
72.1 de la LOE, afegint-hi un 
nou apartat Quaranta Bis de 
l’article únic que modifiqui 
la redacció actual de l’article 
72.1 de la LOE, diferenciant 
la figura del professional 
qualificat de la figura del 
professional titulat d’atenció 
directa no docent, que inclou 
als terapeutes ocupacionals.

El Consell de Ministres del 
dia 15 de febrer de 2019 no 
va estimar incorporar aquesta 
modificació proposada 
pel COTOC, i per tant, va 
rebutjar regular la figura dels 
professionals titulats d’atenció 
directa no docent, com són 
els terapeutes ocupacionals. 

Constituït el Consejo 
General, en el que el 
COTOC té representació 
directa, es podrà fer més 
força davant dels Ministeris 
per tal d’aconseguir 
el reconeixement dels 
terapeutes ocupacionals  
com a professionals d’atenció 
directa en l’àmbit de 
l’educació.

29.07.19

Máster en Terapia 

Ocupacional y 

Neurorrehabilitación 

que ofereix la Escuela de 

Posgrado de Medicina 

y Salud. Sembla que 

s’estava habilitant a 

qualsevol professional de 

l’àmbit de la salut a exercir 

de terapeuta ocupacional 

només amb aquest títol

Denúncies corresponents en 
relació als cursos i màsters 
que inciten clarament a 
l’intrusisme professional, sota 
la denominació confusa de 
«teràpia ocupacional».

Després d’uns dies, la 
denominació del màster 
s’havia modificat a Máster 
Experto en Promoción 
de la Salud y Habilitación 
del Enfermo + Máster en 
Neurorehabilitación. 

Si bé part del contingut del 
màster és relatiu a la teràpia 
ocupacional, no es va trobar 
cap part del programa on es 
digués que la seva superació 
habilita per a l’exercici de  la 
teràpia ocupacional.

Cap acció futura a fer.

01.10.19

Creació de l’Observatori 

de la Mort, segons 

l’Acord de Govern 

GOV/120/2019, de  

3 de setembre, publicat  

el 5 de setembre de 2019 

al DOGC

Sol·licitud d’incorporació del 
COTOC a l’Observatori de la 
Mort: es fa arribar a l’advocat 
un document tècnic on 
s’especifiquen les funcions i 
competències del terapeuta 
ocupacional en aquest àmbit 
per tal que l’assessor redacti 
un escrit sol·licitant-ne la 
incorporació



22 23

Nom Resum de l’acció Resolució final Accions futures

01.12.19

Prescripció social. Teràpia 

ocupacional en l’àmbit 

d‘atenció primària i 

comunitària de la salut

Consulta al Departament de 
Salut per conèixer de primera 
mà quina és la normativa que 
empara la prescripció social i 
quin és el seu funcionament. 

Resposta de la Secretaria de 
Salut Pública del Departament 
de Salut, de 12 de desembre, 
on s’indica que:  “des de 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya considerem 
que tots els professionals 
sanitaris de l’atenció primària 
i comunitària de salut estan 
capacitats per dur a terme la 
RA o PrS”.

Creació, per part del COTOC, 
d’un full de ruta per a poder 
iniciar experiències pilot 
a partir de la presentació 
del document Consultoria 
ocupacional i prescripció 
ocupacional. 

Pendent d’enviar al·legació 

de modificació del Nou 

Pla Director de Salut 

Mental i Addiccions 2017-

2020 al Departament de 

Salut

Sol·licitud al Departament de 
Salut de la Generalitat de la 
modificació del document 
del Nou Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions 2017-2020, 
concretament l’apartat del Pla 
de Seguiment individualitzat 
(PSI), perquè es contempli 
la figura del terapeuta 
ocupacional com a gestor  
de casos.

Altres temes tractats a nivell jurídic dret administratiu durant 2019 són:

Assistència a dues reunions de la Taula Lletrada de la Intercol·legial al 2019. 

• Signatura d’un conveni amb la Taula Lletrada de la Intercol·legial que permetrà 

iniciar els treballs per adaptar la Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis 

professionals, elaborada l’any 2014, a la nova normativa en matèria de protecció 

de dades de caràcter personal (Reglament de la Unió Europea (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016).

• Proposta d’efectuar una trobada institucional entre una representació de 

l’Associació i una representació de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) 

per efectuar una possible col·laboració entre els col·legis i l’AOC que permet als 

col·legis utilitzar les eines que disposa l’AOC per a la prestació de diferents serveis 

col·legials i també per a la gestió del propi col·legi.

Assessorament envers la publicació del codi deontològic del COTOC al DOGC 

Entre les possibilitats donades per l’assessor, els membres del Consell Deontològic Profes-

sional del col·legi van decidir no fer els passos necessaris per dur a terme aquesta publica-

ció, considerant-lo com una acció no prioritària, amb el suport de la Junta de Govern.

Revisió de diversos convenis 

Amb l’entitat “Válida sin barreras”, es va revisar el conveni d’acord de col·laboració i es varen 

fer propostes de canvis. També es va revisar el contracte per la inserció d’un anunci de 

publicitat a la revista del COTOC i a les xarxes socials. 

Serveis que ofereix l’AOC i que poden servir per millorar el funcionament del col·legi  

Un cop decidits quins serveis serien interessants pel COTOC, l’assessor ho va traslladar a la 

Taula Lletrada de la Intercol·legial. Aquests serveis són els següents: 

• “Notificacions electròniques” (e-NOTUM) i “Tramitació amb la ciutadania i les 

empreses” (e-TRAM), que permeten una major agilitat a l’hora de efectuar qualsevol 

tipus de tràmits.

• “Certificació digital per a l’administració” (T-CAT), imprescindible per a signar els 

tràmits, i introducció de la signatura electrònica en els documents que es tramiten 

electrònicament.

• “Registre d’entrada i sortida” (ERES), per poder tenir la gestió d’entrades i sortides 

diàries dels documents, atès que aquesta eina permet distribuir els assentaments 

de registre i la documentació, creant diferents expedients.

• “Preservació i arxiu” (iArxiu), pel qual s’ofereixen diferents mòduls per desar i 

gestionar tota la documentació, amb manteniment i seguretat de l’arxiu a  càrrec 

de la mateixa AOC.

• “Repositori d’expedients i documents en tràmit” (DESA’l) per a la tramitació 

electrònica d’expedients, que així ja estan digitalitzats.

• “Tramitació interadministrativa” (EACAT), permet la gestió i tramitació amb 

qualsevol ens del territori de l’Estat.

• “Tauler electrònic” (E-Tauler), útil pels col·legis per a penjar i actualitzar els anuncis 

que puguin publicar. 

• “Sistema CESICAT”, per a millorar la seguretat dels sistemes d’informació i prevenir 

alteracions o incidents.
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Possibilitat de col·legiar-se amb el resguard de pagament dels drets d’expedició del 

títol oficial del grau en Teràpia Ocupacional, amb la signatura i compromís perquè en 

el termini de tres mesos presentin el certificat substitutori del títol o bé el títol oficial de 

Graduat. 

Modificació del text a l’apartat de Funcions Comissions i Seccions que apareix al web 

del COTOC, on s’especifica la possibilitat d’oferir una dieta (esmorzar o berenar) en cas que 

la reunió s’allargui més de tres hores.

Codi deontològic del COTOC vs. codi deontològic del Consejo General de Colegios de 

Terapia Ocupacional. Quin codi deontològic hem d’utilitzar a Catalunya?

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals (llei estatal) no exigeix l’existència 

d’una norma deontològica única per a tota la professió, i per tant, cada col·legi pot elaborar 

i mantenir el seu codi deontològic amb independència que se n’aprovi un per part del Con-

sejo General.  Es tracta d’una decisió de caire polític, atès que el codi deontològic no és san-

cionador i, per tant, qualsevol incompliment només podrà ésser sancionat si està previst així 

en els Estatuts.

Vocalia de Competències professionals

Els objectius de la vocalia de Competències professionals són assessorar i dur a terme 

accions en relació a la protecció i promoció de les competències professionals dels/de les 

terapeutes ocupacionals, així com dur a terme la coordinació d’elaboració i de seguiment 

dels diferents documents tècnics per donar suport a les diferents activitats del col·legi. Les 

activitats que la vocalia duu a terme són les següents:

• Defensar les funcions específiques de la professió i actuar en casos d’intrusisme 

professional, iniciant les accions necessàries per la via pedagògica i, en aquells 

casos en què sigui necessari, la legal.

• Estudiar les diferents ofertes laborals que envien els col·legiats i actuar en aquelles 

que fan un ús inadequat dels estudis, rol, funcions i àmbit professional de la teràpia 

ocupacional. Enguany són 15 els col·legiats que ens han informat d’ofertes laborals 

amb aquestes característiques.

• Revisar les diferents ofertes laborals que envien les entitats per penjar a la borsa 

de treball del COTOC. S’ha establert, com a criteri per fer-les públiques a la borsa, 

que les ofertes laborals ofereixin un mínim de 12 hores setmanals, amb l’objectiu 

de donar vàlua a la professió i no promocionar ofertes laborals precàries. Amb 

aquesta limitació s’ha aconseguit que dues institucions augmentessin el número 

d’hores ofertes.

• Fer seguiment de les convocatòries públiques de teràpia ocupacional i actuar en 

aquelles altres en què sigui necessari incloure la figura del terapeuta ocupacional.

• Informar a les organitzacions professionals de les comunitats autònomes pertinents 

de l’existència de propostes formatives que fan un mal ús del terme «teràpia 

ocupacional».

• Coordinar aquells grups creats per a l’elaboració dels diferents documents tècnics 

del COTOC per presentar al·legacions a l’Administració. Enguany s’ha continuat 

amb  l’elaboració del document tècnic de Teràpia Ocupacional en Centres 

Ocupacionals i s’ha iniciat el de Centres Especials de Treball.  

• Coordinar i participar en reunions amb deganat i legislació per treballar sobre la 

incorporació dels terapeutes ocupacionals a la cartera de serveis socials.
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Col·legiats i col·legiades col·laboradors

S’ha apostat per comptar amb la col·laboració de col·legiats experts en diferents temes o 

àmbits dels que s’ha requerit fer revisió o elaboració de documents.

Procés d’elaboració del Document Tècnic en Centres Ocupacionals:

• Anna Pi, col. 637

Revisió del Document de funcions del Programa de Seguiment Individualitzat (PSI):

• Francisco José Madrid, col. 235 

• Elisabet Lopez, col. 633

Elaboració del document tècnic de Consultoria Ocupacional i Prescripció Ocupacional:

• Eva Domingo, col. 350

• Sergio Guzmán, col. 664

• Betsabé Méndez, col. 49

• Carme Olivera, col. 132

Procés d’elaboració del document tècnic de Psicosis Incipient i el Document Tècnic General 

de Salut Mental i Teràpia Ocupacional:

• Grup d’Especialització en Salut Mental

Revisió del document de Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024:

• Carme Olivera, col. 132

• Mieke Gerritsma, col. 355

• Gemma Conesa, col. 295

Revisió del document del Pla de Demències de Catalunya (PLADEMCAT) 2020-2024:

• Elisabet Capdevila, col. 274

3.3. Comissions delegades de la Junta de Govern

Les comissions delegades de la Junta de Govern tenen com a finalitat essencial donar suport 

a la Junta de Govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que 

fa a les funcions públiques que l’ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals,  

i els delegarà aquelles facultats que cregui convenients. Estan formades per un responsable 

membre de la Junta de Govern i persones col·legiades. Per adscriure’s a una comissió és 

necessari estar col·legiat. La responsable de les comissions i les seccions del COTOC és la Sra. 

Mar Busquets (secretària).

1. Comissió de premsa

L’objectiu d’aquesta comissió és col·laborar amb 

la Junta de Govern en diverses activitats. Com que 

s’ha posat en funcionament a finals d’any, encara 

no ha estat possible dur a terme les activitats assig-

nades a la comissió; entre d’altres:

•  Traducció de notícies i documents per a la 

plana web al castellà.

• Traducció i revisió de documents com 

cartes, enviaments o textos al català, 

castellà, anglès, francès, etc.

• Correcció de textos que es publiquen a La 

Revista del COTOC.

Aquesta comissió està coordinada per la Sra. Cristina Hernández (vocal de premsa).
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2. Consell deontològic

El Consell Deontològic Professional (CDP) ha dut a terme set reunions ordinàries al llarg  

del 2019. S’han redefinit les dinàmiques de treball i s’ha iniciat la redacció de les funcions,  

la composició i el funcionament del CDP. Al llarg d’aquest any, alguns membres han finalit-

zat la seva vinculació al CDP i hi ha hagut un canvi de referent de junta, càrrec assumit per 

la Sra. Silvia Ramos, nova vocal de Legislació del COTOC. Tot i els canvis, el Consell ha 

mantingut la seva dinàmica de deliberació ètica estable gràcies a haver establert un calen-

dari de reunions presencials eficient i una dinàmica de treball profitosa.

Difusió i dinamització del codi deontològic amb l’objectiu de donar-lo a conèixer i saber 

quin ús li donen els col·legiats. De totes les propostes per dur a terme aquest objectiu, s’han 

treballat les següents tasques durant aquest any: 

• Disseny d’un formulari de dilemes ètics perquè en un futur aparegui a la plana web  

del col·legi.

• Creació de l’enquesta «Què saps del nostre codi deontològic?» i enviament  

als col·legiats.

• Redacció i enviament d’una notícia presentant de nou el codi.

• Redacció de casos sobre dilemes ètics.

• Redacció de l’article «La creación de un código deontológico: experiencia del 

colegio de terapeutas de Cataluña», a la revista TOG del 30 de maig de 2019.

Revisió del codi deontològic per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC) 

Els membres del CDP han decidit, seguint les recomancions de l’assesor jurídic, no publicar 

el codi al DOGC. Es proposa revisar el document del codi deontològic d’aquí a dos anys i, en 

aquest moment, decidir-ne la possible publicació al DOGC i la modificació de la redacció si 

es requereix.

Estudi deliberatiu i resposta a les consultes de col·legiades i col·legiats 

No s’han rebut consultes.

Encàrrecs de la Junta de Govern 

La Junta de Govern demana redactar de manera més completa el reglament intern del CDP. 

S’ha valorat la necessitat de realitzar un Reglament Intern del Consell que defineixi en major 

detall la seva dinàmica de treball, les seves funcions i composició.

Assistència i participació en congressos i jornades específiques de contingut ètic 

No s’ha participat en cap congrés o jornada.

Aquesta comissió està coordinada per la Sra. Silvia Ramos (vocal de legislació) i està 

formada per les següents persones:

• Betsabé Méndez, col. 49 

• Cristina Bonet, col. 59

• Jennifer Grau, col. 331

• Jennifer Gallego, col. 1

• Estefanía Montiel, col. 4

• Estela Medina, col. 34

• Roser Massana, col. 39

• Maria Baladas, col. 32

• Eduardo Valera, col.167

• Silvia Ramos, col. 448

• Manuela Yerbes, col. 110

• Aida Arcusa, col. 60

• Noelia Garcia, col. 15

Volem agrair la tasca d’aquests membres que han finalitzat la seva vinculació al CDP:

• Marta Gutiérrez, col. 2
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3. Comissió de difusió

Aquesta comissió té l’objectiu de donar a conèixer el rol del terapeuta ocupacional i del 

COTOC com a entitat representant del col·lectiu professional a Catalunya.

• Planificació i participació en diversos actes i 

esdeveniments: 

• 2a Jornada de Teràpia Ocupacional del Parc 

Sanitari Sant joan de Déu (PSSJD).

• IV Jornades del COTOC: La teràpia 

ocupacional, acompanyament al final de la 

vida.

• Organització de la V Jornada del COTOC.

• Organització del Dia de la Teràpia 

Ocupacional, juntament amb l’EUIT i la UVic: 

Receptant ocupacions: el rol de la teràpia 

ocupacional en la prescripció social.

• Cerca i treball de noves maneres de difondre la 

professió mitjançant diferents mètodes didàctics.

• Contacte amb diferents professionals o entitats 

d’interès per a la professió.

• Xerrades informatives sobre les funcions del 

COTOC als estudiants de 4t del grau de Teràpia 

Ocupacional de les universitats catalanes.

• Assistència a reunions amb diferents entitats 

d’interès.

• Comissió de Teràpia Ocupacional del PSSJD

• Comunicacions EUIT

• Banc del Moviment

Aquesta comissió està coordinada per la Sra. Jennifer Calvo (vocal de difusió) i està formada 

per les següents persones:

• Jennifer Gallego, col. 1 (fins a febrer)

• Inés Solsona, col. 6 (fins a febrer)

• Noelia García, col. 15 (fins a juny)

• Manuela Yerbes, col. 110 (fins el juny)

• Eduardo Valera, col. 167 (fins a febrer)

• Judith Andreu, col. 264 (fins a novembre)

• Pere Ayats, col. 511 

• Alexandra Gallego, col. 597 

• Elisabeth Serrano, col.428 (des de juny)

• Anna Pujols, col. 604 (des de novembre)
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4. Comissió científica

La comissió científica del COTOC és de nova creació i es va constituir el 18 de maig. Té la 

missió de contribuir al desenvolupament científic de la teràpia ocupacional, promoure la 

recerca dins la nostra professió i divulgar les evidències científiques en l’àmbit de la teràpia 

ocupacional. La comissió científica ha dut a terme les següents activitats:

• Tres reunions des de la seva constitució al maig.

• Establiment de les bases de l’Ajuda a Projectes d’Investigació del COTOC i dels 

premis pel millor Treball de Fi de Grau (TFG) i el millor Treball de Fi de Màster (TFM).

• Suport a col·legiats en consultes sobre recerca.

• Preparació de càpsules de recerca bàsiques dirigides als col·legiats.

• Implementació de la primera càpsula de recerca, La pregunta d’investigació,  

el novembre del 2019.

Aquesta comissió està coordinada per la Sra. Anna Arias i la referent de junta és la Sra. Jèssica 

Garrido (vicedegana). La comissió està formada per les següents persones (membres fins al 

31 de desembre de 2019):

• Anna Arias, col. 199

• Jèssica Garrido, col. 318

• Jennifer Grau, col. 331

• Carmen Valero, col. 455

• Alba Martínez, col. 559

• Georgina Cortés, col. 667

3.4. Seccions

Les seccions del COTOC són diferents espais d’adscripció voluntària que tenen l’objectiu 

d’agrupar els col·legiats per diferents motius. Els objectius, la metodologia de treball i les acti-

vitats realitzades estan definides pels membres de cada grup amb el suport i la supervisió de 

la Junta de Govern. Per adscriure’s a un grup és necessari estar col·legiat. La responsable de 

les comissions i les seccions del COTOC és la Sra. Mar Busquets (secretària).

Grups d’especialització

Agrupen les persones col·legiades que exerceixen o estan interessades a exercir la professió 

en una mateixa especialitat i volen aprofundir-hi.

1. Grup d’especialització en gent gran

Aquest grup té com a objectius generals promoure i difondre el paper del terapeuta ocupa-

cional en l’àmbit de la gent gran, així com revisar i actualitzar-ne la pràctica professional, i ha 

dut a terme aquestes activitats:

• Participació en les 13es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de 

Gent Gran.

• Actualització i revisió de les novetats sobre teràpia ocupacional i gent gran.

• Participació a La Revista del COTOC (número 11).

• Cooperació amb vocalia de competències per a l’elaboració del Document Tècnic 

en Centres Residencials.

• Procés d’elaboració del Document Tècnic en Centres Residencials.

Aquest grup (grupgentgran@cotoc.cat) està coordinat per la Sra. Patricia Martínez i la refe-

rent de junta és la Sra. Jennifer Calvo (vocal de difusió). Està format per les persones següents 

(membres fins al 31 de desembre del 2019):

• Patricia Martínez, col. 7

• Manuela Yerbes, col. 110

• Ana M. Morillas, col. 135

• Inés M. Barriga, col. 160

• Maite González, col. 233

• Olga Rodríguez, col. 375

• Cristina Iglesias, col. 540
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2. Grup d’especialització en productes de suport i adaptació funcional a la llar

Aquest grup té com a objectiu general revisar i actualitzar la pràctica professional en l’àmbit 

dels productes de suport i adaptació funcional de la llar a través de l’estudi de casos clínics, 

sessions monogràfiques, compartició de material bibliogràfic, etc:

• Realització de tres reunions amb el grup de treball.

• Elaboració de fitxes tècniques per a la secció sobre productes de suport de La  

revista del COTOC.

• Visita comercial de Sigvaris per ensenyar-nos diferents productes de suport per a la 

col·locació de mitges de compressió.

• Suport al COTOC en qüestions relacionades amb productes de suport (PPSS) i 

adaptació funcional de la llar (AFLL).

• Resolució de consultes en línia.

• Compartició de bibliografia i altres materials sobre nous productes de suport i 

noves tecnologies.

• Compartició d’informació sobre ajudes i recursos socials i econòmics relacionats 

amb PPSS i AFLL.

Aquest grup està coordinat per la Sra. Aida Arcusa i el referent de junta és el Sr. Néstor Apa-

ricio (vocal de formació contínua). Està format per les següents persones (membres fins al 31 

de desembre de 2019):

• Roberto Salvador, col. 11

• Andreu Ferrer, col. 43

• Aida Arcusa, col. 60

• Raúl Ruiz, col. 266

• Gemma Montolio, col. 304

• Sarah Mir, col. 329

3. Grup d’especialització en infància

Aquest grup té per objectiu general revisar i actualitzar la pràctica professional en aquest àmbit 

mitjançant l’estudi de casos clínics, l’elaboració de documents, etc.:

Aquest any el grup d’Especialització en Infància s’ha reunit una única vegada on es van fer una 

sèrie de propòsits. La segona reunió estava amb data al setembre però finalment es va anul·lar. 

L’objectiu principal d’aquest grup de cara al 2020 és reactivar el grup i enfocar-lo a objectius clars 

i acordats entre els membres del grup i la junta. 

Aquest grup està coordinat per la Sra. Núria Arseda, també referent de junta (tresoreria). Està for-

mat per les següents persones (membres fins al 31 de desembre de 2019):

• Helen Peteau, col. 584

• Ginés Ruiz, col. 325

• Mireia Pina, col. 195

• Núria Arseda, col. 259
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Grups territorials

Els grups territorials s’organitzen per províncies, comarques o zones territorials, per crear un 

punt de trobada i intercanvi entre terapeutes ocupacionals del mateix territori, així com per 

consolidar-hi una xarxa de suport.

1. Grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya

El Grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya està format per 16 col·legiades de dife-

rents pobles i ciutats de les comarques de la Cerdanya, Berguedà, Bages i Osona. Es solen 

trobar un parell de vegades a l’any, tot i que durant el 2019 no ha estat possible donar una 

continuïtat a aquestes reunions. El propòsit del grup és posar-se al dia de formacions i infor-

macions que puguin interessar a tot el col·lectiu professional de la comarca. 

La referent de junta és la Sra. Silvia Ramos (vocal de legislació), i el grup està format per les 

següents persones:

• Ana M. Palomares, col. 14

• Anahí Martínez, col. 38 

• Andreu Ferrer, col. 43

• Irene Morales, col. 169

• Laura Soler, col. 188

• M. Queralt Pérez, col. 189

• Núria Salvans, col. 193

• Pilar Marmi, col. 194

• Mireia Pina, col. 195

• M. Dolors Priego, col. 203

• Anna Puigdomènech, col. 206

• Elisabet Capdevila, col. 274

• M. Carmen Cabezas, col. 316

• Núria Boixadé, col. 392

• Meritxell Vilaró, col. 420 

• Aida Martínez, col. 578 

4. Grup d’especialització en salut mental

Aquest grup té per objectiu general revisar i actualitzar la pràctica professional en aquest 

àmbit mitjançant l’estudi de casos clínics, l’elaboració de documents, etc. Les activitats que 

han dut a terme són:

• Reunions periòdiques.

• Recerca de documents que tractin el rol del terapeuta ocupacional en els diferents 

serveis de salut mental. 

• Procés d’elaboració del Document Tècnic General de Salut Mental i Teràpia 

Ocupacional.

• Procés d’elaboració del Document Tècnic en Psicosis Incipient.

• Procés d’elaboració del Document Tècnic de Recuperació de la Ciutadania a través 

de l’Ocupació.

Aquest grup està coordinat pel Sr. Frederic Cervelló i la referent de junta és la Sra. Mar Bus-

quets (secretària). Està format per les següents persones:

• Rosa Delia Velárdez, col. 65

• Alba Escavias, col. 152

• Frederic Cervelló, col. 292

• Bàrbara Francesch, col. 376

• Jessica-Olujoke Jokomba, col. 406

• Silvia Ramos, col. 448

• Ángel Pérez de Gracia, col. 452

• Mar Busquets, col. 616

• Jessica Palau, col. 635

• Maria Valls, col.627

• Sonia Valero, col. 682

• Lucía Martínez, col. 436

• Sergio Guzmán, col. 664

• Montserrat Toribio, col. 334

• África Runsó, col. 557

• Vanessa López, col. 501
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2. Grup territorial de Girona

El Grup territorial de Girona està format per persones col·legiades de les comarques de 

Girona. Les activitats que ha dut a terme són, entre d’altres, la configuració d’un calendari 

de trobades regulars per presentar i analitzar casos clínics, compartir informació sobre els 

recursos del territori, proposar temes d’interès per a les següents trobades i l’elaboració 

de diferents propostes formatives al territori de Girona per traslladar a la Junta de Govern. 

Durant l’any 2019, el grup ha treballat en l’elaboració d’un document tècnic sobre els cen-

tres especials de treballs on el servei de teràpia ocupacional és present però manca el perfil 

professional. També s’ha presentat un recurs didàctic sobre la ràtio del terapeuta ocupa-

cional als hospitals de l’ICS de la comarca on també hi ha una manca de perfil professional. 

Finalment, s’ha dut a terme una formació de realitat virtual al grup territorial de la mà de 

Mònica Ramírez.

Al llarg de l’any 2019, el grup s’ha reunit 4  vegades: el 16 de febrer, el 18 de maig, el 28 de 

setembre i el 23 de novembre. 

Aquest grup està coordinat per la Sra. Monica Sàbat i el referent de junta és el Sr. Ángel 

Pérez de Gracia (degà). Està format per les persones següents:

• Marta Paradas, col. 77

• Cristina Prat, col. 79

• Monica Sàbat, col. 85   

• Raquel López, col. 91

• Laura Duran, col. 93

• M. Consuelo Rivera, col. 103

• Mónica Ramírez, col. 208

• Montse Vázquez, col. 243

• Dúnia Flores, col. 249

• Eva Barris, col. 324

• Erika Escaño, col. 340

• Yolanda Costa, col. 395

• Anna Pi, col. 637

• Mariona Vinyals, col 640

4. DADES COL·LEGIALS

4.1. Procés de col·legiació

Per col·legiar-se cal omplir un formulari de preinscripció online, mitjançant el web www.cotoc.

cat i presentar la documentació sol·licitada:

• Còpia compulsada del títol oficial o certificat substitutori (o presentar l’original 

presencialment, juntament amb una fotocòpia ordinària)

• Fotocòpia del DNI

• Fotografia actual tipus carnet

• Autorització per a la domiciliació bancària (omplerta i signada)

• Full d’informació i consentiment del col·legiat (omplert i signat) 

• Comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació (60 €, incloent-hi el 

concepte: “MATRÍCULA” i el NOM del nou col·legiat) al núm. de compte de Banc 

Sabadell ES90 0081 0149 9600 0138 0644

• Sol·licitud de quota reduïda (omplert i signat, únicament en cas de complir els 

requisits necessaris i poder-ho justificar)

En relació amb el col·legiat i la societat:

• Identificació amb les diferents realitats de l’exercici professional

• Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels professionals

• Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels ciutadans
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4.2. Situació i perfil de les persones col·legiades

En finalitzar el 2019, el COTOC compta amb un total de 657 persones col·legiades, men-

tre que a finals de 2018 n‘eren 598.

1. Altes i baixes col·legials
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2. Distribució per sexe

El gruix principal de col·legiats del COTOC, amb un 91,5%, són dones.

8,5%

91,5%

3. Distribució per edat

Gairebé el 50% dels col·legiats del COTOC tenen entre 35 i 49 anys, i més d’un 96% són 

menors de 50 anys.

4. Distribució per província de residència

La majoria de col·legiats (77,5%) tenen establerta la seva residència a la província de Bar-

celona. La segona província amb més persones col·legiades és Girona (8,2%), seguida de 

Tarragona (6,2%) i Lleida (5,2%). Hi ha un 2,9% de persones col·legiades que indiquen que 

viuen en altres províncies de l’estat espanyol o a Andorra.
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Gràfic 4. Distribució de gènere entre els/les col·legiats/des del COTOC

Gràfic 6. Residència dels/de les col·legiats/des del COTOC

Gràfic 3. Altes i baixes col·legials entre 2013 i 2019

Gràfic 5. Distribució per edats dels/de les col·legiats/des del COTOC
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5. Distribució segons tipus de quota

Al COTOC es paguen dues quotes semestrals a l’any. Les persones col·legiades poden 

optar a la quota reduïda segons les seves situacions laborals i personals: no exercent, júnior, 

família nombrosa o monoparental, situació d’atur o jubilació.

La quota més habitual entre els col·legiats és la quota normal: al 1r semestre va suposar el 

85,7% de les quotes i al 2n semestre el 85,5%. Per tant, al 1r semestre un 14,3% de col·le-

giats van gaudir de la quota reduïda, i al 2n semestre en van ser un 14,5%.
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6. Distribució segons titulació obtingúda i any de finalització

L’any de finalització dels estudis de gairebé un 50% de les persones col·legiades es troba 

entre el 2000 i el 2009. A continuació, amb un 40,5%, es troba la dècada del 2010 al 2019.

Gairebé un 75% de les persones col·legiades al COTOC són diplomades, tot i que d’ençà 

que es va canviar la titulació a Grau en Teràpia Ocupacional (2013), el percentatge de gra-

duats no deixa d’augmentar progressivament.

Es pot observar que hi ha graduats abans de l’any del canvi de titulació. Són principalment 

persones que van arribar a Catalunya havent cursat els estudis en universitats estrangeres  

o aquelles que van decidir convalidar la seva titulació.
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Gràfic 7. Distribució dels/les col·legiats/des del COTOC segons el tipus de qüota d’afiliació

Gràfic 8. Distribució segons la titulació obtinguda i l’any de finalització dels estudis dels/les col·legiats/des del COTOC
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4.3. Societats Professional 

Durant el 2019 s’ha rebut la notificació de la societat professional “Centre d’Orientació i Assistència 

al Desenvolupament Infantil, Societat Civil Professional”.

4.4. Queixes i reclamacions de conumidors i usuaris i procediments infor-
matius i sancionadors

No se n’ha registrat cap.

4.5. Activitats de visat

El COTOC no duu a terme activitats de visat.

7. Distribució segons universitat de graduació

Respecte a les universitats on les persones col·legiades han cursat els estudis de Teràpia 

Ocupacional, observem que un 79% ha obtingut el seu títol a les universitats catalanes (un 

58,1% a l´EUIT i el 20,9% restant a la UVic), un 17,8,2% a altres universitats de l’estat, un 0,8% 

a universitats d’altres països europeus, i un 2,4% a altres universitats.

EU d’Infermeria i Teràpia Ocupacional / EU Creu Roja 
de Terrassa (centre adscrit a la UAB)
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)

Altres universitats de l’estat

Universitats d’altres països europeus

Altres universitats
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8. Distribució segons especialitat laboral

Un 27,8% dels col·legiats que han respost aquesta pregunta tenen com a especialitat la gent 

gran, un 23,8% la salut mental i addiccions, un 14,7% la rehabilitació física i un 13,3% la infància 

i adolescència. Altres especialitats laborals són: rehabilitació neurològica (5,9%), atenció domi-

ciliària (3,2%), ortopèdia i productes de suport (2,5%), docència (1,2%) i investigació (0,2%).  

Un 7,4% es dedica a altres especialitats. Un 38,1% no ha respost, i no s’ha inclòs al gràfic. 
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Gràfic 9. Distribució segons la universitat de graduació dels/les 
col·legiats/des del COTOC

Gràfic 10. Distribució segons l’especialitat laboral dels/les col·legiats/
des del COTOC
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5. SERVEIS COL·LEGIALS

5.1. Activitats i serveis per al col·legiat

Accés a l’àrea del Col·legiat / Perfil

Tots els col·legiats disposen d’un nom d’usuari i contrasenya per accedir a una àrea de la 

plana web amb informació rellevant i restringida per als col·legiats, i d’un perfil professional 

on mostrar públicament les dades que cada col·legiat desitgi.

Comunicacions

• La plana web: eina que permet a les persones col·legiades estar informades i 

que facilita el creixement professional a través de la borsa de treball, l’apartat de 

formació contínua, etc.

• La Revista: editada semestralment, amb publicació oberta, per a compartir 

coneixement de la pròpia disciplina, difusió de la professió i esdeveniments de 

l’entitat als terapeutes ocupacionals de Catalunya i altres comunitats d’Espanya. 

• Fons documental: material documental relacionat amb la teràpia ocupacional, 

conservat per la seva importància històrica. Els col·legiats hi tenen accés a la seu.

• Biblioteca: a disposició dels col·legiats a la seu per a consultes i préstec on, a més 

de bibliografia dels diversos àmbits d’intervenció, es poden trobar els documents 

tècnics elaborats pel COTOC. 

• Xarxes socials: amb notícies i publicació d’activitats d’interès per al col·lectiu.

Comissions delegades de la junta de govern i seccions (grups d’especialització i 

territorials)

Són agrupacions de persones col·legiades que desenvolupen activitats relacionades amb una 

temàtica concreta en benefici dels seus propis objectius i de les finalitats de l’entitat.

Assessorament laboral, fiscal i jurídic

Els col·legiats disposen d’assessorament gratuït amb una empresa externa i gaudeixen d’un 

descompte especial en les gestions dutes a terme.

Assessorament bancari i financer

Els col·legiats poden gaudir d’aquest assessorament i d’altres avantatges a través del conveni 

signat entre el COTOC i Caixa Guissona.

Formació contínua

Els col·legiats poden gaudir de descomptes especials en els cursos que organitza el COTOC. 

També poden gaudir-ne en aquelles entitats amb conveni signat.

Intercanvi professional

Des del COTOC s’organitzen diferents espais d’intercanvi com ara xerrades, jornades, la cele-

bració del Dia de la terapia ocupacional, etc.

Assegurança de responsabilitat civil professional

Els col·legiats poden gaudir opcionalment d’aquesta pòlissa col·lectiva davant demandes de 

responsabilitat civil professional.

Descomptes a entitats amb conveni

El COTOC disposa d’una sèrie de convenis signats amb diferents empreses per tal que els 

col·legiats puguin gaudir d’un seguit de descomptes en les seves compres.

Borsa de treball

El COTOC ofereix un servei de borsa de treball exclusiu per als col·legiats.
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5.2. Convenis de col·laboració

Durant aquest any 2019 s’han actualitzat diversos convenis de col·laboració, ampliant l’oferta 

de serveis als col·legiats.

Convenis relatius al col·legi:

• Universitat de VIC–Universitat Central de Catalunya (UVic–UCC): col·laboració 

per a la promoció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar l’intercanvi 

tècnic i la promoció mútua d’ambdues entitats.

• Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa: col·laboració 

en la promoció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la formació dels 

terapeutes ocupacionals, així com el reconeixement de la professió i la promoció 

mútua d’ambdues entitats.

• Banc Sabadell Professional: col·laboració entre ambdues entitats per tal d’establir 

un sistema informatitzat de cobrament de quotes. Comunicació respecte de noves 

promocions.

• Consultor de protecció de dades: col·laboració per tal d’instaurar les mesures 

relatives a la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i prestació de serveis de 

consultoria que hi estiguin relacionats.

• Egara formació: conveni de cessió d’espais per al desenvolupament de programes 

de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, 

que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

• EIO Assessors: 

• Assessorament fiscal i comptable: comptabilitat d’ingressos, seguiment dels 

estats comptables, declaració d’impostos, actualització continua sobre la 

nova legislació respecte a l’àmbit fiscal i col·laboració per a l’elaboració de la 

memòria econòmica.

• Assessorament laboral: elaboració de nòmines i liquidacions de la Seguretat 

Social mensual i declaració d’impostos.

• BSA Advocats (especialitzats en dret sanitari): s’obre una via de col·laboració per 

oferir formació i assessorament a col·legiats i també al mateix COTOC. L’acord 

finalment es concreta en oferir diverses ofertes formatives a col·legiats relacionades 

amb la protecció de dades, l’autonomia del pacient (dret a la intimitat, a la informació 

clínica, etc.), història clínica, responsabilitat professional sanitària (responsabilitat 

civil, responsabilitat penal, cobertura asseguradora, etc.). Igualment, la via de 

consulta resta oberta per a qüestions que afectin el col·lectiu.

Convenis relatius als col·legiats

• EIO Assessors: ofereix als col·legiats, de forma gratuïta, assessorament fiscal i 

laboral en consultes generals i un descompte del 20% en consultes que requereixin 

un estudi específic o gestions concretes:

• Assessorament fiscal: ofereix assessorament pel que fa a les accions 

relacionades amb l’exercici lliure de la professió. L’orientació pot ser fiscal i 

comptable i correspondria a qüestions relacionades amb, per exemple, l’IVA, 

l’IRPF, Hisenda, compliments de requisits d’autònoms, etc.

• Assessorament laboral: dubtes laborals com acomiadaments, convenis, 

contractes, jubilacions, sancions, permisos (maternitat, etc.), carrera 

professional, etc.

• Assessorament jurídic: qüestions jurídiques, civils o penals, que tinguin 

relació amb el fer professional, ja sigui l’accés a la professió o les condicions 

legals per exercir-la, clàusules de contractes, etc.

• Amplia Formació Continuada: ofereix a les persones col·legiades al COTOC un 

15% de descompte sobre el preu total del curs.

• Axon Librería: ofereix als col·legiats del COTOC un 10% de descompte en llibres, 

subscripcions a revistes, multimèdia o qualsevol article que es comercialitzi. 

• Serveis informàtics i programació web (Edu Richard): ofereix un dels següents serveis:

• Un 10% de descompte en qualsevol encàrrec relatiu a la creació d’una plana 

web.

• Pack SEO: servei gratuït per fer un estudi de posicionament als cercadors de 

la xarxa. Formació al client.

• Correctora i traductora de textos en català, castellà, italià, anglès i francès (Mar 

Esteller i Mas): ofereix als col·legiats del COTOC un 15% de descompte en 

qualsevol encàrrec relatiu a la correcció i traducció de textos.

• J. Guzman Ajudes Tècniques i Ortopèdia: ofereix un 10% de descompte en 

qualsevol compra que realitzin els col·legiats a les botigues J. Guzman.
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• Saba Aparcamientos, SA: ofereix un 7% de descompte sobre el preu de la tarifa de 

cada aparcament SABA. 

• Òptica Balmes: col·laboració per tal d’oferir diferents serveis òptics i descomptes 

sobre productes als col·legiats.

• Simposi Internacional sobre Actualitzacions i Controvèrsies en Psiquiatria: 

ofereix un 20% de descompte d’inscripció als col·legiats que estiguin interessats a 

participar en la seva formació, presencial o online. 

• Artgraf Sabadell SL: ofereix un 10% de descompte en comandes d’impressió o 

compra que realitzin els col·legiats.

• Promentrada: Descomptes exclusius d’espectacles a Barcelona i Madrid.

• Viemocions: Ofereix un 10% de descompte en tots els paquets i altres productes 

turístics, tant en els estàndard oferts al web, com en els que es puguin fer a mida 

sota petició.

6. REPRESENTANT ELS COL·LEGIATS

El COTOC, com a entitat representant dels terapeutes ocupacionals a Catalunya, és l’orga-

nització oficial que es relaciona amb l’Administració i que vetlla per difondre la professió.  

La Junta de Govern ha continuat actuant amb la intenció que la professió cada vegada estigui 

més present en diferents àrees susceptibles d’intervenció per part del terapeuta ocupacional 

i quan es planifiquen les polítiques assistencials o de prevenció en els àmbits sociosanitaris:

1. Participació en consells i comissions de la Generalitat de Catalunya

• II Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut.

• III del Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut.

• Consell Tècnic de Formació Contínua de Teràpia Ocupacional.

• Revisió del Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024.

• Revisió del Pla d’Atenció a les Persones amb Demència a Catalunya 2020-2024. 

• Revisió del Programa d’Atenció Integrada a l’Entorn Domiciliari.

2. Assistència i participació en els actes de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya 

• Assemblea General de la Intercol·legial.

• Reunions de la Taula Tècnica de la Intercol·legial. 

• Informació sobre les tasques desenvolupades a la Taula Lletrada de la Intercol·legial 

a través dels assessors jurídics del COTOC.

• Participació en la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de la 

Intercol·legial.

• Participació en la Sectorial de Salut de la Intercol·legial.

3. Reunions per difondre la teràpia ocupacional i fer coneixer el COTOC com a  

representant de la professió

Departament de Salut

• Direcció General de les Professions Sanitàries. 

• Participació en diferents grups de treball i reptes professionals del Fòrum  

de Diàleg Professional del Departament de Salut. 

• Subdirecció General de Drogodependències. 
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• Direcció General de Planificació en Salut.

Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies

• Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

• Direcció de la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència.

• Programa de Mentoria. Comitè d’Acollida a les Persones Refugiades. 

• Direcció General de Serveis Socials.

4. Participació i assistència a jornades i congressos 

• 13es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran: el 

COTOC va formar part del comitè de les Jornades. Com a membre d’honor hi va 

assistir el degà Ángel Pérez de Gracia. 

• Participació en el Comitè d’Organització de les II Jornades de Teràpia Ocupacional 

del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. 

• Participació en el Comitè d’Organització de la I Jornada de Còmic i Salut del Parc 

Sanitari de Sant Joan de Déu. 

• Assistència a les VI Jornades de la Residència Allegra de Sabadell. Com a membre 

d’honor hi va assistir el degà Ángel Pérez de Gracia. 

• Participació en el Comitè d’Organització de la Conferència “Ètica professional: 

reptes nous i de sempre” de la Sectorial Social d’Ensenyament i Humanitats de la 

Intercol·legial.

5. Participació en comissions estatals de teràpia ocupacional

• Participació del Degà, Ángel Pérez de Gracia, en la Junta de Govern del Consejo 

General de Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional. La funció que compleix 

a la junta és la de vocal. 

El 31 de març de 2019 va tenir lloc a Madrid la sessió constitutiva de l’Asamblea General del 

Consejo, en la que es va triar i prendre possessió la seva primera Junta Directiva: 

• Presidència: Jorge Arenas de la Creu (COFTO-CLM). 

• Vicepresidència : Verónica Mª Muñoz Valverde (COPTOCAM). 

• Secretaria: Ana Rondón Sánchez (COPTOEX).

• Tresoreria: Rosa Uyá Bastida (COPTOR).

• Vocalia 1: Carla Pulido González (COPTOPA).

• Vocalia 2: Ángel Pérez de Gracia Pérez (COTOC).

Després d’aquest acte, el Consell va adquirir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar. 

La Junta Directiva del CGCTO, després de la seva elecció, va dur a terme les següents 

accions derivades de la constitució del Consell:

• Sol·licitud i obtenció del CIF del Consell.

• Sol·licitud i obtenció del certificat digital del representant del Consell ostentat pel 

President. 

• Obertura de compte Bancari del Consell i autorització de l’apoderament en la 

mateixa de President, Vicepresidenta i Tresorera.

• Disseny de la imatge corporativa del Consell.

• Renovació de la plana web del Consell.

• Estructuració dels comptes de correu electrònic. 

• Posicionament del Consell en xarxes socials.

Per a la coordinació de les seves accions, la Junta Directiva ha mantingut un total de dues 

reunions de caràcter virtual amb la presència de la totalitat dels seus membres, a més d’una 

comunicació contínua a través de vies telemàtiques. S’han celebrat dues assemblees gene-

rals, totes dues a Madrid, una de caràcter ordinari amb data 15 de juny i una altra de caràc-

ter extraordinari amb data 27 d’octubre. 

Código deontológico de la terapia ocupacional

En l’assemblea de data 27 d’octubre es va aprovar per unanimitat la proposta de codi deon-

tològic presentada per la Junta Directiva. La proposta va ser elaborada en el si del Convenio 

de Organizaciones Profesionales i amb l’abstenció del COTOC. El contingut del codi deon-

tològic ha estat sotmès a consulta pública, recollint i integrant les propostes que van fer 

arribar els col·legiats de tot l’estat. 

L’Asamblea General del Consejo, a fi de complir amb les finalitats d’assumir institucionalment 

la representació exclusiva de la professió, així com de protegir els interessos i drets dels con-

sumidors i usuaris dels serveis prestats pels seus col·legiats, va acordar per unanimitat sol·li-

citar la seva adhesió a la Unión Profesional i la Alianza General de Pacientes. També  va acor-

dar per unanimitat sol·licitar la seva adhesió al Consell Europeu de Terapeutes Ocupacionals 

(COTEC) i la Federació Mundial (WFOT). S’està a l’espera d’una resolució favorable.
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El Consell ha gestionat dos expedients (juny i agost) remesos pel Ministeri de Sanitat, Benes-

tar Social i Consum, tots dos amb el mateix resultat. Al no aportar els sol·licitants certificat 

de l’autoritat competent del país d’origen en el qual figuri de manera expressa que no han 

estat inhabilitats per a l’exercici de la professió després de l’obtenció del seu títol, es van 

emetre informes no favorables.

6. Participació en comitès d’experts 

• Membre del Comitè Científic del II Congrés de l’Acció Social-Inclusió.cat

• Membre de SOCINTO.

7. ESDEVENIMENTS I PUBLICACIONS

Durant el 2019, el COTOC ha participat en aquests esdeveniments per fer difusió i representar 

la professió.

Gener

• 19 de gener: Inclusió  al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

Febrer

• 2 de febrer: Sol·licitud de publicació del Codi 

deontològic al DOGC.

• 2 de febrer: Enviament a la Comissió Gestora del 

CGCTO del codi deontològic traduït al castellà, 

proposat per a fer-lo servir com a codi estatal.   

• 2 de febrer: Nomenament de la nova Junta de 

Govern del COTOC i traspàs de poders.

• 18 de febrer: Xerrada de Sensibilització a l’Escola 

Tecnos amb col·laboració dels usuaris del Servei 

de Rehabilitació Comunitària Martí i Julià de Santa 

Coloma de Gramenet.

Març

• 5 de març: Plenari del II Fòrum de Diàleg de les 

Professions Sanitàries.

• 8 de març: Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia.

• 19 de març: Assemblea Ordinària del COTOC.

• 22 de març: 13es Jornades Interdisciplinars 

Catalanes de Residències de Gent Gran.

• 26 de març: Sessió de Treball Yedid Nefesh.  

El COTOC presenta una breu història de la Teràpia 

Ocupacional a Catalunya.

• 27 de març: Presentació del COTOC als alumnes de 4t de la UVic.

• 31 de març: Formació de la Junta de Govern del Consejo General de Colegios 

Profesionales de Terapia Ocupacional, amb el nostre Degà, Àngel Pérez de Gracia, 

com a vocal.
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Abril

• 11 d’abril: Xerrada PROMOSALUT: Higiene 

Postural. Pere Ayats, col. 511.

Maig

• 11 de maig: IV Jornades del COTOC: Teràpia 

Ocupacional, acompanyament al final de vida.

• 16 de maig: Acte de guardonats amb la Creu de 

Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

• 17 de maig: Acte de Presentació de la I Beca 

Dra. Silvia Sanz Victoria de recerca en teràpia 

ocupacional.

• 22 de maig: Presentació del COTOC als alumnes 

de 4t de l’EUIT.

• 24 de maig: VI Jornades de la Residència Allegra 

de Sabadell.

Juny

• 2 de juny: Aniversari de l’Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

• 6 de juny: Conferència “Ètica Professional: reptes 

nous i de sempre”.

• 9 de juny: Publicació del Document Tècnic Terapia 

Ocupacional en Atención Primaria: dotando de 

funcionalidad a la vida de las personas, elaborat des 

de SOCINTO amb la col·laboració del COTOC.

• 16 de juny: Assemblea Ordinaria del Consejo 

Estatal de Colegios Profesionales de Terapia 

Ocupacional.

• 20 de juny: Publicació a la Revista Gallega de 

Teràpia Ocupacional de l’article “La Creación de un 

Código Deontológico: Experiencia del Colegio de 

Terapeutas Ocupacionales de Cataluña”.

• 25 de juny: Assemblea General Ordinària 

de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya.

Juliol

• 3 i 4 de juliol: Congrés Acció Social - Inclusió.cat.

Setembre

• 13 de setembre: Presentació del Document 

de Bases del Pla Estratègic de Serveis Socials 

2020-2024.

Octubre

• 14 d’octubre: Adhesió al manifest davant la 

sentència del Procés.

• 27 d’octubre: Assemblea extraordinària del 

Consejo Estatal de Colegios Profesionales de 

Terapia Ocupacional.

Novembre

• 4 de novembre: III Plenari del Fòrum de Diàleg 

de les Professions Sanitàries. 

• 9 de novembre: Celebració del dia de la teràpia 

ocupacional: Receptant ocupacions: el rol del 

terapeuta ocupacional en la prescripció social.

• 11 de novembre: Acte d’Homenatge a la filòloga 

Aina Moll al Palau de la Generalitat.

• 27 de novembre: Acte pel Foment de la Llengua 

Catalana.

• 29 de novembre: Participació als Premis Sanitaris 

Doctor Trueta al Palau de la Generalitat.

Desembre

• 14 de desembre: Trobada de col·laboradors del 

COTOC.



58 59

8. DADES FINANCERES

Memòria econòmica de l’exercici 2019 del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

8.1. Activitat de l’entitat

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) té el domicili social a Barce-

lona, carrer Vilapicina, 49, baixos, i el seu CIF és Q0801914C.

D’acord amb els seus estatuts, el COTOC té com a finalitats principals l’ordenació, la repre-

sentació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legia-

des, així com vetllar perquè l’actuació professional de les persones col·legiades s’ajusti als 

interessos i a les necessitats de la població, tot garantint, segons sigui possible, el compli-

ment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Per al compliment d’aquests fins, el COTOC realitza les següents activitats:

• Oferir la informació necessària per accedir a la professió i per al seu exercici així 

com facilitats en la gestió dels tràmits relacionats.

• Posar a disposició de les persones col·legiades serveis de comunicació, econòmics, 

financers i d’altres relacionats.

• Establir i oferir sistemes de mediació i arbitratge en els conflictes professionals que 

puguin sorgir entre persones col·legiades o en relació amb tercers a fi de la seva 

aplicació segons sigui corresponent.

• Establir vincles de col·laboració amb entitats que representin interessos afins i 

formar part i participar en les entitats de representació d’interessos professionals.

• Mantenir públics els estatus, els codis deontològics i de bones pràctiques 

professionals, les dades de les persones col·legiades i els sistemes de reclamació 

relatius a l’activitat col·legial i de les persones col·legiades; els recursos que es 

poden interposar en cas de conflicte i les mesures necessàries per fer efectives les 

obligacions esmentades.

• Dur a terme activitats de recerca, de formació i d’atenció a persones d’indrets 

necessitats d’arreu del món, a fi de cooperar en el seu desenvolupament, fomentant 

així la solidaritat entre els pobles.

• Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, tenint cura de respectar 

estrictament el règim de lliure competència.

8.2. Bases de presentació

Imatge fidel 

Els estats financers adjunts s’han elaborat a partir dels registres comptables i inclouen les 

reclassificacions i els agrupaments necessaris perquè mostrin la imatge fidel del patrimoni, 

de la situació financera i dels resultats del Col·legi a 31 de desembre de 2019 segons el que 

estableix la normativa comptable i fiscal que li és d’aplicació (Pla General Comptable i nor-

mativa entitats parcialment exemptes). 

Principis comptables

En la confecció dels estats financers s’han aplicat els principis comptables generalment 

acceptats continguts en el Codi de Comerç i en el Pla General Comptable aprovat pel Reial 

Decret 1514/2007, el qual va ser modificat pel Reial Decret 602/2016 i les seves adapta-

cions sectorials, i per la resta de normativa comptable que resulti d’aplicació.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

Elements recollits en diverses partides 

No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida 

del balanç, ni s’han realitzat canvis en els criteris comptables aplicats en exercicis anteriors. 

Canvis en criteris comptables

No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables en el present exercici.

Correcció d’errors

Durant l’exercici a què fan referència aquests estats financers, s’han realitzat ajustaments 

retroactius per a la correcció d’errors comptables referits a exercicis anteriors. Aquests ajus-

taments, per no ser significatius, no han implicat la reexpressió de les xifres comparatives 

de l’exercici anterior reflectides en el balanç i memòria d’aquests estats financers, a efectes 

comparatius, respecte a les aprovades.

La correcció d’errors ha estat ocasionada fonamentalment per despeses registrades a 

l’exercici 2019 que haurien d’haver estat comptabilitzades a l’exercici anterior per import de 

1.710,53 euros. La resta d’ajustaments es deuen a regularitzacions vàries, i l’impacte net al 

fons social és de (-)124,79 euros.
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8.3. Excedent de l’exercici

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent del exercici 2019:

8.4. Normes de registre i valoració

8.4.1. Immobilitzat intangible

Està constituït per la creació de la web del Col·legi. Es troba valorat al seu cost d’adquisició 

menys la seva corresponent amortització acumulada.

L’amortització de les aplicacions informàtiques, de tipus lineal, s’estableix segons el criteri 

de vida útil, que no difereix dels criteris fiscals, per un període de tres anys.

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per deteriorament, ja que les amor-

titzacions han cobert perfectament la depreciació experimentada i no s’hi han produït altres 

pèrdues reversibles. 

8.4.2. Béns integrants del patrimoni cultural

El COTOC no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del patrimoni 

cultural.

8.4.3. Immobilitzat material

L’immobilitzat material adquirit pel COTOC es valora al preu d’adquisició minorat per les corres-

ponents amortitzacions acumulades. El preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que 

es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé.

Les despeses de manteniment i reparació d’aquest immobilitzat, si existeixen, es carreguen 

contra el resultat de l’exercici en què es produeixen.

L’amortització de l’immobilitzat material es dota d’acord amb la vida útil estimada, que 

no difereix del que estableixen les taules fiscals, pel mètode lineal i a partir de la data de 

posada en servei. Els percentatges anuals d’amortització són els següents:

8.4.4. Arrendaments

• Arrendament financer: El COTOC no ha subscrit contractes d’arrendament financer.

• Arrendament operatiu: Els pagaments derivats dels acords d’arrendament operatiu 

es consideren com a despesa de l’exercici en què es meritin i s’imputen al compte 

de resultats.

8.4.5. Actius i passius financers

Actius financers

A efectes de la seva valoració, el COTOC classifica els seus actius financers segons l’ús que 

en fa, corresponent la totalitat a la categoria d’Actius financers a cost amortitzat.

En aquesta categoria s’inclouen els actius que s’han originat en la prestació de serveis per 

operacions de tràfic de l’empresa i la resta de crèdits, com són els préstecs i subvencions 

concedides per part d’administracions públiques i altres entitats, les fiances i els dipòsits 

constituïts. Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable, que no és altra cosa 

2019 2018
Bases de repartiment Import Import

Excedent de l’exercici 23.119,43 € 5.847,94 €

Total base de repartiment = Total base d’aplicació 23.119,43 € 5.847,94 €

Aplicació a Import Import

Fons social 23.119,43 € 5.847,94 €

Total base d’apliació = Total base de repartiment 23.119,43 € 5.847,94 €

Concepte Percentatge anual d’amortització

Aplicacions informàtiques 33%

Concepte Percentatge anual d’amortització

Altre immobilitzat 20%

Mobiliari i equips d’oficina 10%

Equips per a processos d’informació 25%

Equips de calefacció i ventilació 12%

Instal·lacions tecniques 10%
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que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els 

costos que li son directament atribuïbles. Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu 

cost amortitzat, és a dir, el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els reem-

bossaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputa-

dada la situació financera sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el 

corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost 

amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin 

experimentat.

Correccions valoratives per deteriorament

Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió es reconeixen com una des-

pesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.

Passius financers

EL COTOC reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part obli-

gada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions i el dona de baixa si 

s’extingeix l’obligació. A efectes de la seva valoració, es classifiquen en la següent categoria:

Passius financers a cost amortitzat: dèbits i partides per pagar

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de 

béns i serveis per operacions de tràfic de l’entitat i aquells que no tenen un origen comercial.

Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable, que és el preu 

de la transacció més tots aquells costos que li son directament atribuïbles i, posteriorment, 

s’han valorat pel seu cost amortitzat. També s’inclouen en aquesta categoria els préstecs 

rebuts, valorats a cost amortitzat.

En els balanços de situació adjunts, es classifiquen com a passiu corrent les operacions amb 

venciment igual o inferior a 12 mesos i com a passiu no corrent les de venciment superior.

8.4.6. Impost de Societats

El COTOC és una entitat parcialment exempta de l’impost de societats segons l’article 9.3 del 

RDL 4/2004 de 5 de març i no haurà de presentar l’impost de societats quan es compleixin els 

següents requisits:

• Que els ingressos totals no superin 75.000,00 € anuals.

• Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000,00 € anuals.

• Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

En cas d’haver de presentar impost de societats, la despesa per impost sobre beneficis repre-

senta la suma de la despesa per impost sobre beneficis de l’exercici així com per l’efecte de les 

variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals.

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma de l’impost 

corrent, que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exer-

cici, després d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels 

actius i passius per impostos anticipats o diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables 

negatives com per deduccions.

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals, que s’identifi-

quen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències 

entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases impo-

sables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplica-

des fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que 

correspongui el tipus de gravamen a què s’espera recuperar-los o liquidar-los.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposa-

bles. Per la seva part, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals, 

bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar, només es reconeixen 

en el supòsit que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys 

fiscals contra els quals poder fer-les efectives.

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant 

actius com passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, s’hi efectuen les oportu-

nes correccions d’acord amb els resultat de les anàlisis realitzades.
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8.4.7. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del flux real de béns i serveis que representen, 

amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat 

d’aquestes, d’acord amb el principi de meritació.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de compra de béns o adqui-

sició de serveis es registren com a més valor dels béns i serveis adquirits.

8.4.8. Provisions i contingències

Els estats financers del COTOC recullen totes les provisions significatives en les quals és major 

la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació. Les provisions es reconeixen únicament d’acord 

amb fets presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en conside-

ració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són 

re-estimades en ocasió de cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions 

específiques per a les quals van ésser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva rever-

sió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.

8.4.9. Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions d’explotació s’imputen com a ingrés al mateix exercici que son concebudes.

8.4.10. Transaccions entre parts vinculants

El COTOC realitza la totalitat de les seves operacions amb les mateixes condicions i caracte-

rístiques, independentment amb qui les realitzi, de manera que no existeix cap distinció entre 

operacions amb possibles parts vinculades i tercers.

8.5. Immobilitzat aterial i immobilitzat intangible

Immobilitzat material 

L’anàlisi del moviment durant l’exercici i de les seves corresponents amortitzacions acumu-

lades es el següent: 

Moviments de l’immobilitzat material Exercici 2018

Saldo inicial brut 7.400,97 €

(+) Entrades

Mobiliari

Equips per a processos informació

Altre immobilitzat (rètol)

Instal·lacions tècniques

(-) Sortides

Saldo final brut 7.400,97 €

Moviments amortització immobilitzat material Exercici 2018

Saldo inicial brut 3.132,33 €

(+) Augments per donacions 592,45 €

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

Saldo final brut 3.724,78 €

Moviments de l’immobilitzat material Exercici 2019

Saldo inicial brut 7.400,97 €

(+) Entrades

Mobiliari

Equips per a processos informació

Altre immobilitzat (rètol)

Instal·lacions tècniques

(-) Sortides

Saldo final brut 7.400,97 €
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Moviments amortització immobilitzat material Exercici 2019

Saldo inicial brut 3.724,78 €

(+) Augments per donacions 592,45 €

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

Saldo final brut 4.317,23 €

El mètode d’amortització i la vida útil estimada per a cada grup d’elements de l’immobilitzat 

material s’indica a l’apartat 8.4.3.

Els actius que es troben totalment amortitzats son els següents:

(21700001) - ORDINADOR TOSHIBA (preu adquisició 493,95€)

(21900001) – RÈTOL (preu adquisició 730,42€)

(21700002) - ORDINADOR 2 (preu adquisició 384,11€)

El COTOC no té inversions en immobilitzat material situades fora del territori de Catalunya.

Tot l’immobilitzat material està afecte a les activitats que desenvolupa el COTOC.

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament 

per a cap element d’immobilitzat material.

Immobilitzat intangible 

L’anàlisi del moviment durant l’exercici i de les seves corresponents amortitzacions acumu-

lades es el següent:

El mètode d’amortització i la vida útil estimada de l’immobilitzat intangible s’indica a l’apar-

tat 8.4.1. L’únic element d’actiu intangible és la creació de la web i es troba totalment amor-

titzada (3.605,80€).

El COTOC no té inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori de Catalunya.

Tot l’immobilitzat intangible està afecte a les activitats que desenvolupa el COTOC.

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament 

per a cap element d’immobilitzat intangible.

8.6. Béns del patrimoni cultural

El Col·legi no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del patrimoni cultural.

8.7. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

El COTOC és titular del contracte d’arrendament de la seva seu social al carrer Vilapicina, 

49, baixos. La durada d’aquest contracte és de 10 anys.

Al contracte d’arrendament es va pactar una carència parcial de 100€/mes mitjançant la 

qual el COTOC assumia un compromís de durada del contracte de 10 anys. En cas con-

trari, el COTOC assumirà la contingència per la indemnització a l’arrendador de la part que 

correspongui pel mateix import per cada mes i any incomplert.

Moviments de l’immobilitzat intangible Exercici 2018

Saldo inicial brut 3.605,80 €

(+) Entrades

(-) Sortides

Saldo final brut 3.605,80 €

Moviments de l’immobilitzat intangible Exercici 2019

Saldo inicial brut 3.605,80 €

(+) Entrades

(-) Sortides

Saldo final brut 3.605,80 €

Moviments amortització immobilitzat intangible Exercici 2018

Saldo inicial brut 3.605,80 €

(+) Entrades

(-) Sortides

Saldo final brut 3.605,80 €

Moviments amortització immobilitzat intangible Exercici 2019

Saldo inicial brut 3.605,80 €

(+) Entrades

(-) Sortides

Saldo final brut 3.605,80 €
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8.8. Actius financers

A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers 

a llarg i a curt termini.

Actius financers a llarg termini

Els imports a 31 de desembre de 2019 i 2018 de 1.200,00 euros corresponen a la fiança 

dipositada pel COTOC per l’arrendament del local comercial que té al carrer Vilapicina, 49, 

baixos de Barcelona com a seu social.

Actius financers a curt termini

2019 2018
Préstecs i partides a cobrar Credits, derivats i altres

Fiances 1.200,00 € 1.200,00 €

Total passius financers a curt termini 1.200,00 € 1.200,00 €

2019 2018
Préstecs i partides a cobrar Credits, derivats i altres

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.322,25 € 1.458,97 €

Tresoreria i alres actius líquids equivalents 55.371,59 € 37.718,30 €

Total passius financers a curt termini 57.693,84 € 39.177,27 €

Concepte Saldo 
31/12/18

Correcció 
d’errors Altres Distribució 

del resultat
Saldo 

31/12/19

Fons social 30.303,40 € -1.835,32 € 0,00 € 5.847,94 € 34.316,02 €

Excedent de l’exercici 5.847,97 € 0,00 € 23.119,43 € -5.847,94 € 23.119,43

Fons propis 36.151,34 € -1835,32 € 23.119,43 € 0,00 € 57.435,45€

2019 2018
Dèbits i partides a pagar Derivats i altres

Creditors comercials i altres comptes per pagar 256,47 € 0,00 €

Creditors factures pendents de rebre 2.619,84 € 6.012,55 €

Periodificacions a curt termini 150,00 € 156,00 €

Total passius financers a curt termini 3.026,31 € 6.168,25 €

A final de l’exercici, s’ha realitzat regularitzacions com són la desdotació del saldo de deu-

tors incobrables per import de 962,50€ i s’han aprovisionat els saldos incobrables de 2013 

a 2018 per import de 887,50€.

8.9. Passius Financers

El valor en llibres de les diverses categories de passius financers a llarg i a curt termini es el 

següent:

Passius financers a llarg termini

El COTOC a data 31 de desembre de 2019 no té cap deute a llarg termini, ni cap deute 

subjecte a garantia real.

Passius financers a curt termini

8.10. Fons propis

La composició i moviment de les partides que formen part dels fons propis és la següent:

8.11. Fons propis

El COTOC no ha percebut subvencions, donacions ni llegats durant els exercicis 2019 i 2018.

8.12. Situació fiscal

Tal i com s’explica a l’apartat 8.4.6., el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya és una 

entitat parcialment exempta.

A l’exercici 2019, ha tingut l’obligació de presentar l’impost de societats perquè durant l’exercici 

els seus ingressos totals han superat la xifra de 75.000,00 € i ha percebut rendes no exemptes (en 

concepte de publicitat i formació) no subjectes a retenció.

Per obtenir la base imposable de l’impost es realitzen els ajustos fiscals per aplicació del règim de 

les entitats parcialment exemptes.

• Es realitza un ajust negatiu per import de les rendes exemptes per un total de 

94.753,75 € corresponent a les quotes, matrícules i ingressos excepcionals, deixant 
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com a ingrés subjecte la publicitat, els ingressos per cursos als col·legiats i la 

refacturació de despeses (315,00 € +3.567,00 € + 565,29 €).

• Es realitza un ajust positiu per el import de les despeses no deduïbles que 

sostenen l’activitat exempta per import de 72.531,62 €. Les úniques despeses 

deduïbles son les despeses suportades per la realització dels cursos als col·legiats 

i les despeses refacturades (2.685,60 € + 565,29 €).

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable és la següent:

2019 2018
Resultat comptable 23.119,43 € 5.847,94 €

Correcció per IS 299,10 € 473,30 €

Resultat comptable abans IS 23.418,53 € 6.321,24 €

Ajust negatiu rendes exemptes 94.753,75 € 87.011,04 €

Ajust positiu despeses no deduïbles 72.531,62 € 82.583,00 €

Base imposable 1.196,40 € 1.893,20 €

Tipus impositiu 25 % 25 %

Quota íntegra 299,10 € 473,30 €

Deduccions 0,00 € 0,00 €

Quota líquida 299,10 € 473,30 €

Retencions i pagaments a compte 308,94 € 306,82 €

Quota per pagar -9,84 € 166,48 €

Despeses seu social 2019 2018
Arrendaments 7.986,00 € 7.986,00 €

Telèfon 695,09 € 694,01 €

Aigua 326,03 € 384,50 €

Llum 935,68 € 659,48 €

Assegurances 104,90 € 307,30 €

Reparació i conservació 0,00 € 491,01 €

Material d’oficina 621,40 € 421,47 €

Servei de neteja 1.255,60 € 1.166,31 €

Mobiliari i material informàtic 156,99 € 0,00 €

Publicitat i RP (detall nadal) 64,90 € 0,00 €

12.146,59 € 12.110,08 €

Despeses de personal 2019 2018
a) Sous i salaris 9.367,94 € 6.784,16 €

b) Seguretat Social a càrrec de l’entitat 2.944,66 € 2.1661,56 €

La despesa per impost sobre beneficis corrent de l’exercici 2019 ha estat per import de 

299,10 € (473,30 € a l’exercici 2018).

8.13. Altra informació
8.13.1. Despeses d’administració i govern de l’Associació

Tal com s’estableix a la normativa aplicable, els membres de la Junta de Govern del Col·legi no 

reben cap tipus de retribució per l’exercici del seu càrrec.

A l’exercici 2017, es va aprovar l’existència d’unes primes com a rendiment de capital mobiliari 

per els membres de la Junta de Govern per l’assistència a les juntes. El import d’aquests rendi-

ments durant 2019 ascendeix a 9.325,00 € (9.400,00 € a l’exercici 2018).

8.13.2. Despeses d’administració i govern de l’Associació

L’import de les despeses de personal durant l’exercici 2019 és de 12.312,60 €.

El COTOC disposa a fi d’exercici d’una persona amb contracte laboral indefinit de 30 hores/

setmana. La plantilla mitja durant l’exercici 2019 i 2018 és d’1 persona.

8.13.3. Ajuts concedits i altres despeses

No hi ha ajuts concedits durant 2019 ni 2018.

8.13.4. Aprovisionaments

No hi ha despeses reconegudes com a aprovisionaments durant 2019 ni 2018.

8.13.5. Ajuts concedits i altres despeses

El desglossament de la partida d’altres despeses és el següent:

Despeses divulgació 2019 2018
Material divulgatiu 683,07 € 493,84 €

Projectes de divulgació 2.668,51 € 9.170,06 €

Actes 1.652,83 € 1.842,41 €

5.004,41 € 11.506,31 €
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Despeses assessorament 2019 2018
Assessorament jurídic 4.836,37 € 6.340,89 €

Assessorament fiscal 1.887,60 € 1.887,60 €

Auditoria 1.512,50 € 1.512,50 €

Altres 1.026,91 € 726,94 €

9.263,38 € 10.467,93 €

Durant l’exercici 2019, s’han aprovisionat despeses per factures rebudes a l’exercici 2020 per 

import de 2.527,27 €, les quals pel principi de meritament comptable, han d’estar registrades 

a l’exercici 2019.

Despeses serveis als col·legiats 2019 2018
Assessorament fiscal, jurídic i laboral 580,80 € 629,20 €

Pàgina web 2.697,99 € 2.576,76 €

Biblioteca 423,24 € 262,43 €

Revista semestral Col·legi 6.492,13 € 10.859,67 €

Identificació -2,50 € 1.142,37 €

Formació continuada 2.685,60 € 2.272,31 €

Provisió factures pendents rebre per cens col·legiats 2.073,52 € 4.415,95 €

14.950,78 € 22.158,69 €

Despeses representació i participació 2019 2018
Participació Consell General 5.980,00 € 0,00 €

Representació - dietes Consell General 380,20 € 0,00 €

Assessorament jurídic Consell General 0,00 € 0,00 €

Intercol·legial 516,00 € 516,00 €

Socinto 31,00 € 31,00 €

Dietes i desplaçaments Junta Govern 2.159,07 € 5.146,20 €

Primes assistència Junta govern 9.325,00 € 9.400,00 €

Dietes i desplaçaments de col·laboradors 897,08 € 250,25 €

Altres 256,11 € 348,64 €

19.544,46 € 15.692,09 €

TOTAL ALTRES DESPESES ACTIVITAT 5.004,41 € 11.506,31 €

8.13.6. Ingressos i despeses extraordinàries

Durant l’exercici 2019, s’han obtingut els ingressos extraordinaris i suportat les despeses 

extraordinàries següents:

8.13.7. Ingressos i despeses financeres

Durant l’exercici 2018 i 2019 el COTOC no ha obtingut ingressos financers. La devolució per part 

dels Col·legiats de les comissions financeres assumides pel COTOC ocasionades per la devolució de 

rebuts domiciliats s’han registrat com menys despesa de comissió.

8.13.8. Variació de les provisions de les activitats

Durant l’exercici 2019 s’han aprovisionat les quotes impagades corresponents a 2018.

8.13.9. Ingressos

El COTOC, d’acord amb el model de funcionament establert per els seus estatuts, rep fons per a des-

envolupar la seva activitat fundacional provinents de les següents fonts diferenciades:

• Aportacions i quotes pagades pels seus Col·legiats.

• Prestació de serveis al Col·legiats (cursos...).

• Altres ingressos excepcionals de diferents actes i promocions que organitza amb 

l’objecte de donar conèixer les seves activitats i projectes de caràcter social i poder 

obtenir ingressos addicionals per al seu finançament.

Aquests fons van destinats a realitzar l’objectiu fundacional de l’entitat. La composició del saldo 

d’aquests epígrafs del Compte de Resultats es descriu a la taula següent:

Concepte 2019 2018

Ingressos extraordinaris 75,00 € 3,54 €

Despeses extraordinàries -142,00 € -158,38 €

2019 2018
1. Ingressos de l’entitat per la seva activitat pròpia 98.163,54 € 90.653,34 €

a) Quotes Col·legiats 86.096,25 € 81.200,00 €

b) Prestacions de serveis (formació continuada) 3.567,00 € 2.937,50 €

c) Matrícules 4.620,00 € 4.920,00 €

d) Refacturació despeses de gestió 565,29 € 415,84 €

e) Ingressos promocions, patrocinadors, col·laboracions 315,00 € 1.180,00 €
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8.13.10. Aplicació d’elements patrimonial i d’ingressos a finalitats estatutàries

Tots els ingressos es destinen a finalitats estatutàries. Durant l’exercici s’ha produït un excedent 

de 23.119,43 € destinada al fons social.

8.13.11. Operacions amb parts vinculades

El COTOC realitza la totalitat de les operacions amb les mateixes condicions i característiques, 

independentment amb qui les realitzi, motiu pel qual no existeix cap distinció entre operacions 

amb parts vinculades i tercers.

A data 31 de desembre de 2019, el COTOC no disposa de cap participació en societats mer-

cantils ni en cap altra entitat, i no té vinculació amb entitats que poden ser considerades empre-

ses del grup, multigrup o empreses associades.

Els membres de la Junta de Govern reben unes primes com a rendiment de capital mobiliari 

per l’assistència a les juntes de govern. Qualsevol operació realitzada amb ells s’ha realitzat a 

preus i condicions de tercers.

8.13.12. Junta de Govern

Durant l’exercici 2019, la Junta de Govern del Col·legi va canviar a partir de la presentació d’una 

única candidatura en la darrera convocatòria d’eleccions. El traspàs a la nova junta es va realit-

zar el dia 2 de febrer.  La Junta de Govern al termini de l’exercici 2019 està composada per:

Al mes de novembre de l’exercici 2019, ha causat baixa definitiva la tresorera del Cotoc.

Nom Càrrec

Àngel Pérez de Gracia Degà

Jéssica Garrido Vicedegana

Jennifer Calvo Vocal

Mar Busquets Secretaria

Néstor Aparicio Vocal

Víctor Lamor Vocal

Núria Arseda Tresorera

Silvia Ramos  Vocal

Cristina Hernández Vocal

8.13.12. Fets posteriors

L’ 11 de març de 2020, l’organització mundial de la salut va elevar l’emergència de salut pública 

causada pel brot coronavirus (COVID-19) a una pandèmia internacional. La ràpida evolució 

dels fets, a nivell nacional i internacional, representa una crisi sanitària sense precedents que 

impactarà en l’entorn macroeconòmic i en l’evolució dels negocis.

Per tal d’abordar aquesta situació, entre d’altres mesures, el govern d’Espanya ha declarat l’es-

tat d’alarma, mitjançant la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i l’adopció 

d’una sèrie de mesures urgents extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social del 

COVID-19, mitjançant el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

Davant d’aquesta situació d’incertesa, aquesta entitat està seguint les recomanacions que les 

autoritats estableixen i seguirà fent-ho en tot el que l’afecti.

El COTOC considera que aquests esdeveniments no suposen un ajust en els estats financers 

de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2019, encara que podrien tenir un impacte significa-

tiu en les operacions i, per tant, en els seus fluxos d’efectiu futurs i resultats. Atesa la complexitat 

de la situació i la seva ràpida evolució, no és possible, en aquest moment, fer una estimació 

quantificada del seu impacte potencial en l’entitat, la qual, si escau, es registrarà de manera 

prospectiva en els estats financers de l’exercici 2020.

Amb l’objectiu de prendre decisions en base als canvis i decrets que vagin sorgint de la situació 

d’estat d’alarma, i per donar resposta a les necessitats del col·legi i dels/de les col·legiats/des, 

s’han mantingut reunions setmanals de la Junta de Govern telemàticament. Les reunions de les 

diferents comissions i grups d’especialització també s’han realitzat de manera telemàtica, amb 

l’objectiu de continuar treballant.
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9. PROJECTES DE FUTUR

Llista de tasques a dur a terme durant el mandat 2020–2021:

Continuar representant la teràpia ocupacional als següents organismes i esde-

veniments d’alt interès, participant en:

• Consell de les Professions Sanitàries.

• Observatori dels Drets de la Infància.

• Consell Tècnic de Formació Contínua de Teràpia Ocupacional 

• Comitès Científic i Organitzador de les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes 

de Residències de Gent Gran.

• Comitè científic del 3er Congrés de l’Acció Social - Inclusió.cat.

• La Intercol·legial: 

• Reunions taula tècnica.

• Reunions taula lletrada.

• Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats: participació en les reunions, 

participació en el Projecte Rambles-km0, organització d’actes conjunts.            

• Sectorial Salut: promoure la reactivació del grup.

• Junta de Govern al Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

• SOCINTO.

• Observatori de la Mort.

• Administració Oberta de Catalunya.

Seguir treballant perquè la teràpia ocupacional s’inclogui i sigui reconeguda des 

del Departament d’Educació:

• Continuar el contacte amb representants del Departament d’Educació, revisant la 

figura dels terapeutes ocupacionals als EAP i a l’aula.

• Participar de la comissió encarregada de definir el desplegament de la Llei d’escola 

inclusiva (Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema educatiu inclusiu), i fer-ne el seguiment un cop estigui creada.

• Mantenir contacte amb la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva i sol·licitar 

reunió amb l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació.

• Oferir formació als professionals de l’àrea d’ensenyament: aprenentatge i AVDB, 

adaptacions i PPSS a l’aula, rol del terapeuta ocupacional a l’escola.

• Contactar amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), centres, 

associacions i altres entitats vinculades al món de l’educació. 

• Continuar sol·licitant la incorporació de la titulació de Grau o Diplomatura en 

Teràpia Ocupacional com a requisit exigible per a determinades especialitats del 

cos de professors, en concret: 

• Cos de professors d’ensenyament secundari (formació professional):

• Formació i Orientació Laboral.

• Especialitat en Intervenció Sociocomunitària.

• Especialitat en Processos Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics. 

• Cos de professors tècnics de formació professional:

• Ortopròtesi i Productes de Suport.

• Seguir treballant per la incorporació d’una nova categoria professional denominada 

«terapeuta ocupacional» (TO) a la qual puguin accedir els professionals que estiguin 

en possessió del Grau o de la Diplomatura en Teràpia Ocupacional (modificació de 

la Resolució de 13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament 

d’Ensenyament) i que defineixi en els termes ja plantejats durant el 2018 per la 

Junta de Govern del COTOC l’Annex 2 de la Resolució les funcions, requisits i 

mèrits específics d’aquesta nova categoria professional.

• Seguir treballant per modificar els requisits establerts per accedir a la categoria 

professional d’educador/a d’educació especial (EEE) incorporant-hi la diplomatura/

grau en Teràpia Ocupacional. Antigament el terapeuta ocupacional hi havia tingut 

accés com un dels requisits exigits per accedir-hi.

Seguir treballant per la millora de la situació de la teràpia ocupacional als serveis 

dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Família:

• Formar part dels grups de treball que derivin del Nou Pla Estratègic de Serveis 

Socials (PESS) 2020-2024.

• Vetllar perquè s’inclogui la figura del terapeuta ocupacional en el Programa 

d’Atenció Integrada a l’Entorn Domiciliari.

• Continuar presentant la teràpia ocupacional a entitats del tercer sector a través de 

reunions documents, xerrades, cursos, etc.
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• Continuar treballant per percebre el complement assistencial d’atenció directa de 

centres residencials de gent gran de la Generalitat de Catalunya. 

• Continuar treballant per poder ocupar el lloc de coordinador assistencial dels 

centres residencials per a gent gran de la Generalitat de Catalunya, percebent el 

complement de comandament.  

• Seguir treballant amb grup de treball de la DGAIA per a realitzar el perfil del 

terapeuta ocupacional en infància en risc.

Seguir treballant per la millora de la situació de la teràpia ocupacional als serveis 

dependents del Departament de Salut:

• Continuar la col·laboració amb la direcció de l’ICS en l’anàlisi i abordatge de la 

situació dels terapeutes ocupacionals als hospitals de l’ICS per millorar la situació 

de la figura del terapeuta ocupacional als centres dependents de l’ICS.

• Continuar treballant amb la Direcció del Pla Director de Salut Mental i Addiccions per 

millorar la situació de la figura del terapeuta ocupacional a l’Àrea de Salut Mental.

• Continuar treballant amb la Subdirecció  General de Drogodependències 

per millorar la situació de la figura del terapeuta ocupacional a l’Àrea de 

Drogodependències. 

• Vetllar perquè es tinguin en compte les aportacions fetes pel COTOC en el Pla 

d’Atenció a les Persones Afectades de Deteriorament Cognitiu i Demència de 

Catalunya (PLADEMCAT 2020-2024).

• Dur a terme el full de ruta per incorporar la figura del terapeuta ocupacional en la 

prescripció social.

• Vetllar perquè els reptes establerts en el Fòrum del Diàleg de les Professions 

Sanitàries es duguin a terme.

Seguir col·laborant com a membre de la Junta del Consejo de Colegios de Tera-

pia Ocupacional: 

• Seguir treballant des de la Junta de Govern del Consejo de Colegios de Terapia 

Ocupacional.

• Seguir treballant perquè, a escala estatal, es desenvolupi la figura del terapeuta 

ocupacional en tots els seus possibles àmbits d’intervenció.

Defensar la professió davant l’Administració pública i serveis col·laboradors:

• Treballar perquè els Ajuntaments, o en el seu cas Diputacions, comencin a incorporar 

terapeutes ocupacionals en les relacions de llocs de treball dels Ajuntaments i així es 

puguin dotar pressupostàriament aquestes places.

Continuar les relacions amb les dues universitats: 

• Continuar mantenint una comunicació regular i fluïda.

• Fer presentacions anuals del COTOC als alumnes dels graus de l’EUIT i de la UVIC.

• Establir sinèrgies per facilitar la col·legiació dels alumnes graduats.

• Continuar co-organitzant la celebració del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional.

• Mantenir actualitzat el Cens de Terapeutes Ocupacionals graduats a Catalunya.

• Continuar el conveni de col·laboració, promovent la formació contínua entre entitats.

Continuar promovent la participació i el funcionament de les comissions i seccions  

del COTOC:

• Promoure la creació de nous grups territorials (Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre...).

• Fer difusió dels diferents grups existents.

• Organitzar espais de treball conjunt.

Impulsar la recerca:

• Posar en marxa la primera edició de la beca d’investigació del COTOC (inclosa en el 

darrer pressupost)

Continuar fent difusió de la professió:

• Continuar publicant articles, formacions i congressos a través de les xarxes socials i la 

plana web.

• Dur a terme la V Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC.

• Continuar organitzant i participant en actes per difondre la teràpia ocupacional.

• Participar en l’Organització de les Jornades de Teràpia Ocupacional del Parc Sanitari de 

Sant Joan de Déu (26 de març de 2020).

• Participar en les Jornades del Còmic del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
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Continuar l’elaboració de documents tècnics de la professió:

• Finalitzar l’elaboració dels documents tècnics ja iniciats: Teràpia ocupacional en 

l’àmbit de la gent gran, Teràpia ocupacional en centres ocupacionals, Document 

Tècnic General de Salut Mental i Teràpia Ocupacional, Consultoria Ocupacional 

i Prescripció Ocupacional, Teràpia Ocupacional en Centres de Treball Especials i 

Teràpia Ocupacional en Psicosis Incipient. 

Continuar treballant per la deontologia de la professió:

• Establir les funcions, la composició i el funcionament del Consell Deontològic.

• Fer difusió del Codi deontològic del COTOC.

• Revisar el marc legislatiu del codi deontològic i plantejar casos de dilemes ètic breus.

• Fer grups paral·lels de treball per funcionar d’una manera més eficient.

• Formació dels membres del CDP en ètica.

• Fer lectures a nivell particular i comentar-les en les reunions.

• Subscripció a la revista de l’Institut Borja i Fundació Grífols.

• Participar activament en trobades, reunions, jornades, etc., que ens permetin contactar 

amb professionals d’altres Comunitats Autònomes i àmbits professionals diferents.

• Clarificar i millorar el circuit de consultes.

• Fer aportacions al web del col·legi envers temes de contingut ètic.

• Fer un document sobre ètica per enviar als col·legiats.

• Analitzar i resoldre un cas de dilema ètic del formulari enviat als col·legiats. Enviar 

aquest cas als col·legiats amb preguntes per omplir. Més endavant enviar els 

col·legiats la resolució d’aquest cas.

Combatre l’intrusisme professional:

• Continuar contactant amb aquelles entitats o professionals que presenten 

actuacions irregulars en relació amb l’exercici de la teràpia ocupacional en l’àmbit 

laboral i formatiu.

Seguir treballant per complir els reglaments de protecció de dades:

• Complir el Reglament general de protecció de dades (RGPD) del COTOC 

juntament amb els assessors contractats.

Modificar els estatuts del COTOC:

• Dur a terme la modificació proposada (únicament pendent de redacció per part 

dels juristes en dret administratiu del COTOC). 

• Afegir un paràgraf a l’Article 46 on s’estableixi que si només hi ha una única 

candidatura, i aquesta ha complert tots els requisits de presentació, quedarà 

elegida automàticament sense necessitat de continuar el procediment electoral. 

• Modificar la data de celebració de l’assemblea general ordinària fixant que es 

reunirà dins del primer semestre de l’any.  Per poder incloure l’informe d’auditoria i 

no haver de celebrar una assemblea extraordinària. 

• Col·legiat honorífic: es proposa modificar la forma de denominació per menció 

d’honor (5.a.d.). Evita confusions. 

• Concreció de com incloure referències al Codi deontològic (ja publicat). 

• Incloure referències explícites a la promoció de la llengua catalana esmentant 

explícitament l’article 39 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 

professions titulades i dels col·legis professionals.

• Revisar la possibilitat de resoldre part de l’aplicació del RGPD actual a través d’un 

article als estatuts.

• Revisar els requisits per tenir dret a la quota reduïda.

• Incloure la possibilitat de substituir un membre de la junta que es doni de baixa.

Potenciar La Revista del COTOC:

• Donar a conèixer la teràpia ocupacional a través de La Revista del COTOC, com una 

eina de divulgació en la ciutadania, els terapeutes ocupacionals d’arreu d’Espanya i 

l’administració pública, entre d’altres.

Fomentar l’ús de la borsa de treball del COTOC:

• Continuar contactant amb entitats que publiquen ofertes de terapeuta ocupacional 

en pàgines diferents de la del COTOC per augmentar les publicacions a la Borsa. 

• Seguir els criteris establerts de publicació per tal de fomentar contractes no precaris.
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Creació d’una nova plana web del COTOC:

• Actualitzar l’apartat sobre normativa jurídica i normativa que afecta a la professió al 

web del COTOC.

• Digitalització del carnet de col·legials.

Continuar fomentant la formació dels terapeutes ocupacionals:

• Seguir augmentant la temàtica dels cursos en la formació contínua.

• Implementar les formacions acordades amb els juristes del COTOC:

• Dret Administratiu: formació en pèrits judicials.

• Continuar augmentant la formació descentralitzada als diferents àmbits territorials 

de Catalunya.

• Continuar augmentant la col·laboració d’organització conjunta de formació amb 

les universitats.

• Establir convenis de formació entre la resta de col·legis de teràpia ocupacional de 

l’estat espanyol.

• Continuar sol·licitant l’acreditació dels cursos organitzats pel COTOC al consell 

tècnic de teràpia ocupacional.

Altres accions:

• Seguir desenvolupant el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) i 

actualitzar el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).

• Continuar desplegant el Registre de Societats Professionals del COTOC.

• Concretar el pressupost i desenvolupar el  Pla de Compliment Normatiu 

(Compliance Penal) del Col·legi. 

• Proposar el nomenament com a col·legiada d’honor a la Dra. Silvia Sanz per la seva 

gran tasca i empremta en la teràpia ocupacional.

• Promoure que els col·legiats mantinguin actualitzades les seves dades al perfil de col·legiat.

• Seguir formant part del Cens pel Foment de la Llengua Catalana.

• Establir un Pla de Comunicacions.
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