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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 objectius de la qual va ser la creació del Col·legi de Tera-
peutes 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 superat 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 pro-
fessionals dels /de les 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’asses-
sorament i la realització de convenis amb descompte per als col·legiats i les col·legiades. També es va 
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 febrer. Durant aquest any, 
la nova Junta ha intentat ser conservadora i no canviar dràsticament la línia de treball que caracteritza-
va 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 protecció de dades així com en el Registre de professionals sanitaris a nivell estatal. Tanma-
teix, 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 clau del territori i s’ha participat en dife-
rents grups de treball per al desenvolupament de la teràpia ocupacional en diferents àmbits i contextos.
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L’any 2020 s’ha vist tenyit per la pandèmia causada per la COVID-19 i la Junta del COTOC s’ha vist obli-
gada a bolcar els seus esforços per prestar tota la informació necessària als col·legiats i a les col·le-
giades a nivell econòmic, financer i laboral. Tanmateix, per tal de fer el confinament i l’estat d’alarma 
més amens, el COTOC ha ofert xerrades en línia on diferents terapeutes ocupacionals explicaven com 
s’estaven adaptant a la nova situació en el seu àmbit laboral. També s’han invertit molts esforços en 
la difusió del paper de la teràpia ocupacional en mitjans com la premsa o la ràdio i s’ha establert una 
ajuda a projectes d’investigació en teràpia ocupacional que estiguin liderats per un/a terapeuta ocupa-
cional i dos premis dirigits al millor treball de fi de grau i treball de fi de màster des d’una perspectiva 
de la teràpia ocupacional. 

1.2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA DEL 2020: INTRODUCCIÓ

A continuació s’exposen, per ordre d’aparició, els continguts de la memòria econòmica i d’activitats del 
COTOC corresponent a l’any 2020:

 › Es desenvolupen la missió, els valors i la visió global del COTOC, tot fent referència a la nostra ma-
nera 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 les seccions col·legials.

 › Es recull la situació dels col·legiats i les col·legiades i el perfil del/de la terapeuta ocupacional a 
Catalunya.

 › Es presenta l’apartat dedicat als serveis i la representació dels col·legiats i les col·legiades.

 › 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. 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 Catalunya; d’una ban-
da, donant suport a la praxi dels/de les terapeutes ocupacionals i cobrint les necessitats del col·lectiu mit-
jançant informació, formació i assessorament als col·legiats i a les col·legiades, i d’una altra, promocio-
nant 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.

Valors

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

Entre els seus òrgans de govern i els seus/les seves col·laboradors/es

 › Compromís amb el COTOC.

 › Coherència i responsabilitat.

 › Treball en equip.

 › Transparència i accessibilitat.

 › Qualitat.

En relació amb el/la col·legiat/da i la societat

 › Identificació amb les diferents realitats de l’exercici professional.

 › Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels/de les professionals.

 › Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels/de les ciutadans/es.

Visió

El COTOC vol ésser la principal entitat professional de la teràpia ocupacional a Catalunya i esdevenir 
un punt de referència tant pels mateixos professionals com pels/per les ciutadans/es i els àmbits 
institucionals.
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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 pro-
fessional i els drets ciutadans, així com els dels/de les destinataris /àries de la seva activitat pro-
fessional.

 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 gene-
rals 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/de les ciu-
tadans/anes 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 i les col·legiades.

 IX.  Les altres funcions de naturalesa pública que atribueix la legislació vigent.
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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. L’Assemblea 
General Ordinària XII va ser convocada, inicialment, pel 
dia 28 de març però es va haver de desconvocar a cau-
sa de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la 
 COVID-19. Finalment, el 3 d’octubre es va celebrar l’As-
semblea General Ordinària XII en línia. Hi van participar 
un total de 50 persones col·legiades: 21 hi van assistir i 
29 van delegar el vot.

3.2. JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és l’òrgan de direcció i administració del Col·legi. Té encomanada l’execució dels 
acords de l’Assemblea, dels Estatuts i del Reglament que es dicti, així com de les normes que regulen 
el règim col·legial.

Durant l’any 2020 ha tingut lloc la dimissió de la vocal de Comunicacions, Cristina Hernández. Aquesta 
Vocalia ha estat assumida per la Secretaria. 

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

 Degà 
›  Sr. Ángel Pérez de Gracia 

Pérez 
 deganat@cotoc.cat

 Vicedegana 
› Sra. Jèssica Garrido Pedrosa 
 vicedeganat@cotoc.cat

 Secretària 
› Sra. Mar Busquets Puig 
 secretaria@cotoc.cat

 Tresorera 
› Sra. Jennifer Calvo Burgos 
 tresoreria@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. Víctor Lamor Rodríguez 
 competencies@cotoc.cat

 Vocal de Comunicacions 
› Sra. Mar Busquets Puig 
 premsa@cotoc.cat

 Vocal de Legislació 
› Sra. Silvia Ramos Sánchez 
 legislacio@cotoc.cat
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Productes de Suport  
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Girona

›  Referent Consell Deontològic

›  Referent Grup Territorial  
Catalunya Central

Organigrama
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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 Consejo General de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional en España (SOCINTO), fins al dia 13 
d’octubre on la representació passa a formar part del Consejo Estatal aprovada a l’Assemblea anual.

 › A l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

 › Al Consell de les Professions Sanitàries.

 › Davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 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 el gerent de la Regió Sanitària de Girona.

 › 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 l’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·legial, 
vetllar per la creació, l’aprovació i l’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:
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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 al Registre de Professionals Sani-
taris de Catalunya (RPSC).

Vetllar per la creació, l’aprovació i l’arxivament de les actes

 › Redactar les actes de les reunions de la Junta i l’Assemblea i supervisar el procés d’aprovació de les 
actes i arxivar-les.

 › Publicar les actes a la pàgina web de l’entitat per tal que tots els col·legiats i les col·legiades puguin 
estar informats/des.

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

 › Instaurar la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades) i el RGPD (Reglament general de protecció de 
dades), conjuntament amb el Deganat.

 › Mantenir la Llei de transparència.

 › Centralitzar la memòria d’activitats, conjuntament amb el Deganat.

 › Mantenir l’espai d’Atenció al ciutadà.

 › Continuar desenvolupant la Compliance Penal (Assegurança Penal), conjuntament amb la vocal de 
Legislació.

Coordinar les comissions i les 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 les 
seccions del COTOC.

 › Recopilar les actes de les comissions i les seccions.

12 COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA



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 econòmica 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 els guanys del COTOC de l’exercici 2020.

 › Coordinació amb la Secretaria i el personal administratiu per tal de conèixer la situació dels  col·legiats 
i les col·legiades i realitzar el cobrament de les quotes corresponents.

 › Coordinació amb la 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 per-
sonal 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 dirigides 
a la realització de congressos, seminaris, cursos i conferències per elevar el nivell professional de les 
seves col·legiades i dels seus col·legiats. 

Aquest any s’han organitzat 5 ofertes formatives de tipologies diverses. Tota la programació de forma-
ció presencial es va veure aturada a causa de la situació de pandèmia. Aquesta aturada ha servit per 
acabar d’establir el sistema de formació en línia, en el qual ja es portava un temps treballant abans de 
la pandèmia. La formació en línia s’organitza a través de Webinars per a formacions de curta durada i 
a través del conveni que el COTOC té actiu amb la plataforma OTECA per a formacions en línia de més 
durada. La participació ha estat de 90 persones entre terapeutes ocupacionals i estudiants de teràpia 
ocupacional.
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Cursos plantejats

 › Ref. 6A1920 peritatge judicial per a tera-
peutes ocupacionals

 › Ref. 7B1920 trastorns del llenguatge, la 
parla i la deglució des d’una visió de la terà-
pia ocupacional 

 › Ref. 3A2021 Consultoria i Prescripció 
Ocupacional 

Cursos realitzats

 ›  Ref. 6A1920 peritatge judicial per a tera-
peutes ocupacionals

 ›  Ref. 7B1920 trastorns del llenguatge, la 
parla i la deglució des d’una visió de la te-
ràpia ocupacional 

 ›  Ref. 3A2021 Consultoria i Prescripció Ocu-
pacional 

Monogràfics realitzats

 › Catàleg PUA Ref. 2A2021

 › Catàleg PAO Ref. 1A2021

D’altra banda, durant l’any 2020, la Vocalia 
de Formació s’ha coordinat amb l’informàtic 
del Col·legi per tal de crear una nova pàgina 
web actualitzada.
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Vocalia de Comunicació

L’objectiu d’aquesta Vocalia és vetllar perquè tots els col·legiats i totes les col·legiades estiguin infor-
mats/des de l’actualitat respecte a la teràpia ocupacional i respecte a l’entitat, a través dels diversos 
canals de comunicació que disposa el COTOC com la pàgina web, les xarxes socials i l’enviament 
de les comunicacions. També té com a prioritat compartir la teràpia ocupacional no només amb els 
col·legiats i les col·legiades sinó també amb estudiants, comunitat de terapeutes ocupacionals, 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 13 i 14 (juliol i desembre del 2020) de La Revista del COTOC.

 › Gestió i actualització del contingut de la pàgina web del COTOC: s’han publicat notícies relacionades 
amb la teràpia ocupacional, cursos, xerrades i esdeveniments del COTOC i ofertes laborals. 

 › Coordinació amb l’agència de comunicació Dosde2 per tal de difondre el paper de la teràpia ocupacio-
nal a través de mitjans com la ràdio i la premsa. Durant l’any 2020 s’han publicat 5 articles: 

 · «Els terapeutes ocupacionals es reivindiquen». L’Econòmic. 

 · «Veus amables a l’UCI». El Punt Avui.

 · Entrevista a Mar Busquets al programa Sense vacances de Ràdio 4.

 · «Dos mesos en coma: així funciona la teràpia ocupacional post-COVID». El Nacional.

 · «Protagonistes: terapeuta ocupacional. Entrevista a Mònica Sàbat». El Punt Avui.

 › Gestió de la publicitat a través de diversos mitjans (pàgina web, xarxes socials, La Revista del COTOC 
i enviaments digitals).

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

 › Atenció als col·legiats i a les col·legiades respecte la biblioteca i la seva gestió virtual.

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 i les col·legiades en l’organització d’activitats de difusió. De la mateixa 
manera, 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.

 › Participació i coordinació de reunions amb entitats, institucions, associacions, administracions, etc. 
que estiguin relacionades amb la difusió de la teràpia ocupacional.

 › Creació de plans estratègics de difusió de la professió juntament amb la Vocalia de Formació i 
Comunicació.
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 › Organització de xerrades a través d’Instagram per parlar de la teràpia ocupacional durant la primera 
onada de la pandèmia de la COVID-19.

 › Posada en marxa d’accions participatives a les xarxes socials com per exemple durant el primer 
confinament, fent partícips d’una manera activa els col·legiats i les col·legiades i altres seguidors i 
seguidores enviant infografies i propostes d’intervenció.

 › Organització de la taula rodona «Repensant el fer» amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la 
Teràpia Ocupacional.

 › Gestió i actualització de les xarxes socials Facebook i Twitter, en les quals ha incrementat el nombre 
de «M’agrada» i de seguidors i seguidores. També s’ha creat un perfil del COTOC a la xarxa social 
Instagram. Actualment, les xarxes socials del COTOC compten amb 1 156 seguidors i seguidores a 
Facebook, 1 223 a Twitter i 1 757 a Instagram.

 › Resolució de dubtes i derivacions a les vocalies corresponents de les preguntes formulades pels 
col·legiats i per les col·legiades mitjançant les xarxes socials.

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 al bon funcionament legislatiu del Col·legi, així com la gestió d’aquells 
aspectes jurídics que puguin afectar la teràpia ocupacional.

Les activitats desenvolupades són les següents: 

Manteniment i funcionament legislatiu

 › Manteniment de reunions periòdiques amb els assessors jurídics del COTOC actuant com a mitjan-
cera 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 i a les col·legiades 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·le-
gacions a consensuar amb la Junta de Govern.

 › Participar en reunions amb l’Administració o les 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.
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 › Cercar assessors jurídics de diferents especialitats per donar suport a la Junta de Govern per de-
senvolupar les funcions pròpies del Col·legi, així com als col·legiats i a les col·legiades en les tasques 
relacionades amb la professió.  

 › Organitzar formacions per a col·legiats i col·legiades relacionades amb els diferents àmbits jurídics 
(dret administratiu, dret sanitari, peritatge…) conjuntament amb la Vocalia de Formació Contínua.

 › Coordinar i participar en preses de decisió amb el Deganat i la Vocalia de Competències per treballar 
sobre la incorporació dels/de les terapeutes ocupacionals a àmbits i serveis que ofereix la cartera de 
serveis socials, el Departament de Sanitat, així com altres entitats d’interès per a la professió.

Assessorament jurídic laboral

Al llarg del 2020, s’ha donat resposta a 46 consultes de l’àmbit jurídic laboral (gràfic 1), més del triple 
que l’any anterior. El gruix principal ha provingut de col·legiats i col·legiades; les altres, de terapeutes 
ocupacionals no col·legiats/des. D’aquestes consultes, 6 no van poder ser resoltes per l’assessor en 
dret laboral del Col·legi i van haver de ser dirigides a altres entitats, entre elles, l’empresa experta 
en protecció de dades i la gestoria, ambdues treballen pel COTOC.

A partir de març, fins a finals d’any, el gruix de les consultes varen ser per temes relacionats amb la 
COVID-19, sobretot entre els mesos de març i agost, tal com es pot observar en el gràfic 2. 

Malauradament, en finalitzar aquest any, el 9 de novembre, l’advocat laboralista Francisco Javier Co-
mabella ens va comunicar que per circumstàncies professionals havia de rescindir el contracte de 
col·laboració amb el COTOC. Els últims dos mesos de l’any hem estat sense poder donar aquest servei 
als col·legiats i a les col·legiades però, per sort, hem tingut només una consulta, a la qual s’ha pogut 
donar resposta per una altra via.

Des de llavors, el COTOC ha mantingut contacte amb diversos bufets d’advocats per negociar la con-
tractació d’un nou professional i poder oferir tan aviat com sigui possible aquest servei als col·legiats 
i a les col·legiades.

Gràfic 6. Distribució en % segons província

CONTRACTE I JORNADA LABORAL

CONVOCATÒRIES LABORALS

CONVENI I TAULES SALARIALS

BAIXA LABORAL

HOMOLOGACIÓ TITULACIÓ TO

CONSULTES LABORALS RELACIONADES 
AMB LA NORMATIVA COVID

EMBARÀS I BAIXA MATERNAL/PATERNAL

BARCELONA 

GIRONA 

TARRAGONA 

LLEIDA 

La majoria de col·legiats i col·legiades (77,5 %) treballen 
a la província de Barcelona. La segona província amb 
més persones col·legiades és Tarragona (8,6 %), 
seguida de Girona (8,4 %) i Lleida (5,5 %).          
         

8,4 % 

8,6 % 

5,5% 

77,5 % 

60 % 

12 % 

5 % 

12 % 

5 % 
3 % 

3 % 

Gràfic 1. Tipus de consultes laborals 2020

Tipus de consultes, queixes i denúncies d’àmbit jurídic laboral rebudes durant el 2020.
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Assessorament jurídic administratiu

L’any 2020 s’han dut a terme tres reunions formals amb l’assessor jurídic en matèria de dret admi-
nistratiu del COTOC, el Sr. Francesc Vila. Com l’any passat, el contacte ha estat setmanal via correu 
electrònic i telèfon.

El 19 de febrer del 2020, la Sra. Ariadna, companya de despatx del Sr. Francesc Vila, va assistir a la 
reunió conjunta de les taules Tècnica i Lletrada de l’Associació Intercol·legial. Posteriorment, la Taula 
Lletrada Intercol·legial va celebrar dues reunions més a través de mitjans telemàtics, el 30 de setem-
bre i el 28 d’octubre del 2020, a les quals va assistir l’advocat i ens va enviar un resum de les diferents 
qüestions jurídiques que es van comentar.

La Junta ha fet fins a 14 consultes de temes d’interès general per als col·legiats i les col·legiades. 
També se li han enviat 12 dubtes particulars de col·legiats i col·legiades preguntant, entre altres te-
mes, per: la desgravació en la declaració de la renda per estar col·legiat/da, les mesures de protecció 
necessàries per dur a terme la tasca de terapeuta ocupacional en època de pandèmia, la convalidació 
del títol de TO, les ràtios i els perfils professionals, les convocatòries de places de TO, la signatura de 
col·legiat/da, etc.

De les consultes d’interès general fetes per la Vocalia de Legislació a l’assessor en dret administratiu 
destaquem en dues taules les més rellevants, separant les consultes generals (taula 1), d’aquelles que 
han derivat en una denúncia o en un procediment administratiu (taula 2).

Nombre de consultes resoltes per mesos. 

CONSULTES LABORALS
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Gràfic 2. Assessorament laboral 2020
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Taula 1. Consultes d’interès general per als col·legiats i les col·legiades del COTOC a l’assessor 
en dret administratiu.

TEMA RESUM DE LA DEMANDA RESOLUCIÓ /
ACCIÓ FUTURA

Informació sobre normativa 
que empara la prescripció 
social i el seu funcionament.

Resposta de la Secretaria de Salut Pública del Departament 
de Salut, de data 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.

Finalitzat.

Pla de compliment 
normatiu (Compliance).

Contractació de l’empresa Anima Protección 
de Datos pel desenvolupament del Pla de 
compliment normatiu (Compliance).

Finalitzat.

Posicionament del 
COTOC en relació amb les 
compensacions econòmiques 
dels professionals sanitaris no 
contemplats com essencials 
en situació de pandèmia.

No es va poder interposar un recurs (no hauria tingut 
recorregut jurídicament) perquè la Resolució a impugnar 
desenvolupa un decret llei que es pot impugnar i 
que, per fer-ho, s’hauria d’anar als tribunals.

Acció realitzada: es va enviar una petició al Departament 
de Treball sol·licitant que quan es fixi un nou complement 
de productivitat extraordinari per la COVID-19, s’incrementi 
l’import que s’atorga als TO i s’equipari més als 
altres professionals que tenen un import superior.

Finalitzat.

Situació dels TO a les 
residències públiques.

Els/les terapeutes ocupacionals 
no cobrem el plus d’assistència 
directa que cobren els altres 
professionals d’igual categoria.  

L’advocat va donar resposta a la demanda, però 
es va decidir esperar que el sindicat actués. 

En procés. 

Resposta del Col·legi a les 
sol·licituds de fraccionament 
i/o ajornament del pagament 
de les quotes de col·legiats/
des afectats/des per ERTO.

Es va crear un formulari per a la sol·licitud 
d’aquest fraccionament/ajornament de quota, 
on s’establien les condicions del pagament, així 
com la manifestació expressa del/de la col·legiat/
da d’abonar la quota dins dels terminis fixats.

Finalment cap col·legiat/da va sol·licitar 
formalment aquest tràmit.

Finalitzat.

Assemblea general. 

Dates de celebració i 
d’aprovació dels comptes.

Format presencial o telemàtic. 

La declaració de l’estat d’alarma va ocasionar un retard 
en les dates establertes pels Estatuts del COTOC per a la 
celebració de l’Assemblea General. És per aquest motiu 
que es va poder celebrar durant el mes d’octubre.

El dissabte dia 19 de setembre es va publicar al BOE la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de justicia, que en la 
seva disposició final primera modifica la Llei 2/1974, 
de 13 de febrer, sobre col·legis professionals que 
ens va donar la cobertura jurídica per tal de poder 
celebrar l’Assemblea General de forma telemàtica.

Finalitzat.

Possibilitats actuals que 
tenen els/les terapeutes 
ocupacionals de treballar en 
l’àmbit de l’ensenyament.

Són les mateixes possibilitats vigents des de l’any 2018.  Finalitzat.
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TEMA RESUM DE LA DEMANDA RESOLUCIÓ /
ACCIÓ FUTURA

Requeriments per formar 
part de les llistes de pèrits.

El COTOC va enviar al Departament de Justícia un 
escrit expressant la voluntat com a col·legi professional 
de formar part del llistat de pèrits de la Generalitat. 
Com a conseqüència, 24 terapeutes ocupacionals ja 
formen part del llistat de pèrits de la Generalitat.

Finalitzat.

Anar actualitzant 
anualment 
aquest llistat.

Registre de societats 
professionals (SSPP) del COTOC.

El COTOC ha creat un registre propi de SSPP per anar 
inscrivint les comunicacions que ens arribin relacionades 
amb la constitució de societats professionals.

Finalitzat. 

Transparència a la pàgina 
web del COTOC.

Revisió per part de l’advocat de la informació que hi ha a 
la pàgina web del COTOC, a l’apartat de Transparència.

Ens va fer una sèrie de recomanacions per 
donar un compliment exhaustiu al deure de 
publicitat activa que regula la Llei 19/2014.

Finalitzat.

Millorar la situació de la figura 
del TO a l’Àrea de Salut Mental, 
més concretament al Programa 
de seguiment individual. 

Primer contacte amb l’òrgan assessor del Departament de 
Salut en l’àmbit de les malalties mentals i les addiccions, 
el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions.

Posterior consulta a la Generalitat per conèixer 
la situació del nou document del Pla de suport 
individualitzat en salut mental i addiccions, elaborat 
pel Consell Assessor de Salut Mental.

Primera reunió programada amb la Sra. Pilar Saura, 
directora general de Planificació en Salut, i el Dr. Jordi 
Blanch, director del Pla director de salut mental i 
addiccions, que tindrà lloc el primer trimestre del 2021.

En procés.

 

Primera reunió amb 
la directora general 
de Planificació en 
Salut i el director del 
Pla director de salut 
mental i addiccions 
programada 
pel  02.01.21.

Taula 2. Llistat de denúncies o procediments penals i administratius.

DATA NOM RESUM DE LA DEMANDA RESOLUCIÓ 
FINAL

ACCIONS FUTURES

20.02.20 Nominació d’un 
vocal per formar 
part de l’Observatori 
de la Infància.

La documentació s’ha lliurat a la 
unitat d’Assessoria Jurídica.

Finalitzat.  

25.03.20 Entrega de la borsa 
de voluntaris 
del COTOC. 

El COTOC obre una xarxa de 
voluntariat per a totes aquelles 
persones col·legiades i estudiants 
de TO que vulguin i puguin oferir-
se a prestar serveis sanitaris i/o 
socials allà on es requereixi. 

La documentació 
s’ha lliurat a la 
unitat de Direcció 
de Serveis. 

 

02.06.20 Manifest sobre les 
necessitats urgents 
en l’àmbit de la salut 
mental a Catalunya.

Necessitat de donar visibilitat a les 
conseqüències de la pandèmia en la salut 
mental de la població i com pot afectar 
a les persones i al sistema sanitari. 

Lliurat al 
Departament 
de Salut.

 

17.10.20 Petició de millora 
de les condicions 
econòmiques per  
als/les professionals 
de les residències 
de gent gran i de 
persones amb 
discapacitat.

El Parlament de Catalunya, en el 
Debat general sobre la gestió de les 
residències per a gent gran i per a 
persones amb discapacitat durant la 
pandèmia de la COVID-19, va instar al 
Govern a establir un conveni col·lectiu 
del sector de les residències, i a 
millorar les condicions econòmiques 
per als seus/les seves professionals.

En tràmit. 
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DATA NOM RESUM DE LA DEMANDA RESOLUCIÓ 
FINAL

ACCIONS FUTURES

19.10.20 L’Observatori 
de la Mort.

Escrit sol·licitant al Departament de 
Salut que incorpori el COTOC com a 
vocal de l’Observatori de la Mort.

La documentació 
s’ha lliurat a la 
unitat Agència 
de Qualitat 
i Avaluació 
Sanitàries 
de Catalunya 
(AQuAS).

Tornar a contactar 
el 2021.

19.10.20 INCLUSIÓ DELS TO 
als EAP: que els 
TO puguin formar 
part dels EAP com 
a professionals 
qualificats no 
docents.

Enviament d’escrit al Departament 
d’Educació on es demana que es 
modifiqui el Decret de serveis educatius 
per tal d’incorporar els TO als EAP. 

La documentació 
s’ha redreçat 
a la unitat 
Subdirecció 
General 
d’Educació 
Inclusiva. 

Demanar reunió 
amb el Departament 
d’Educació per tal 
de poder exposar 
la petició del 
COTOC i sol·licitar 
personalment la 
incorporació dels TO 
als EAP, i intentar 
buscar una solució 
per aconseguir-ho.

20.10.20 Sol·licitud d’inclusió 
o renovació al 
Cens d’entitats 
de foment de la 
llengua catalana.

Presentació de la sol·licitud de 
renovació i la memòria d’activitats 
de foment de la llengua catalana 
dutes a terme durant l’any 2019.

Finalitzat.
 

Durant els mesos de l’estat d’alarma, l’advocat ens ha mantingut informats en relació amb les ordres 
i els decrets llei que s’anaven publicant al BOE i al DOGC de mesures complementàries en matèria 
social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Això ens ha estat de 
gran ajuda per a la confecció del Document de desescalada del COTOC, creat per ajudar a situar-se als 
col·legiats i a les col·legiades durant les diferents fases de la desescalada de l’estat d’alarma.

Els temes que continuarem treballant amb aquesta Vocalia, juntament amb l’assessor en dret admi-
nistratiu, durant el 2021 són:

 › Acordar un pla d’acció per millorar la situació dels TO a les residències públiques.

 › Dotar de més autonomia, fins i tot d’un pressupost, a les comissions i les seccions del COTOC.

 › Modificació dels Estatuts del COTOC.

 › Continuar treballant amb la direcció del Pla director de salut mental i addiccions per millorar la 
situa ció de la figura del/de la terapeuta ocupacional en salut mental.

 › Definir les competències dels TO per poder ser presents en els Centres Residencials d’Acció Educa-
tiva (CRAE).

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

 › La inclusió de la figura del/de la terapeuta ocupacional en els Serveis d’Atenció Primària de Salut i 
d’Atenció Domiciliària. 

 › La inclusió dels TO’s als EAPS: qué els i les terapeutes ocupacionals puguin formar part dels EAPS 
com a professionals qualificats no docents.
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Vocalia de Competències Professionals

Els objectius de la Vocalia de Competències Professionals són assessorar i dur a terme accions en 
relació amb la protecció i la promoció de les competències professionals dels/de les terapeutes ocu-
pacionals, així com dur a terme la coordinació de l’elaboració i el seguiment dels diferents documents 
tècnics per donar suport a les diferents activitats del Col·legi. 

Les activitats desenvolupades 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 les col·legiades i actuar en aque-
lles que fan un ús inadequat dels estudis, els rols, les funcions i l’àmbit professional de la teràpia 
ocupacional. Enguany són 15 els col·legiats i les col·legiades que ens han informat d’aquestes ofertes 
laborals.

 › Revisar les diferents ofertes laborals que envien les entitats per penjar a la borsa de treball del 
 COTOC.

 › Fer el seguiment de les convocatòries d’oposicions per places de terapeuta ocupacional i actuar en 
aquelles en què pensem que hi hauria d’haver el/la terapeuta ocupacional.

 › Informar 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. 

 › Coordinar i participar en reunions amb Deganat i Legislació per treballar sobre la incorporació dels/
de les terapeutes ocupacionals als serveis que ofereix la cartera de serveis socials.

Col·legiats i col·legiades, col·laboradors i col·laboradores

S’ha apostat per comptar amb la col·laboració de col·legiats/des experts/es en diferents temes o àm-
bits dels quals s’ha requerit fer revisió o elaboració de documents.

Procés d’elaboració del document tècnic de Centres Ocupacionals

 › Anna Pi, col. 637

Revisió del document de funcions del Programa de Seguiment Individualitzat (PSI)

 › José Madrid, col. 235 › Elisabet López, col. 633 
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Elaboració del document tècnic de Consultoria Ocupacional i Prescripció Social 

 › Eva Domingo, col. 350 › Sergio Guzmán, col. 664 › Betsabé Méndez, col. 49 

 › Carme Olivera, col. 132 

Procés d’elaboració del document tècnic de Psicosi Incipient i de Teràpia Ocupacional  
i Salut Mental 

 › 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 

Observatori de la Infància

 › Yolanda Calle, col. 805

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 públi-
ques que l’ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals, i els delegarà a aquelles facultats 
que cregui convenients. Estan formades per un/a responsable membre de la Junta de Govern i perso-
nes col·legiades. Per adscriure’s a una comissió és necessari estar col·legiat/da. 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 mitjans d’any, tan sols ha estat possible fer dues reunions durant l’any 
2020. Les tasques realitzades durant aquest any han estat les següents:

Elaboració del núm. 14 de La Revista del COTOC

 › Buscar participants per a la revista › Redacció de notícies per a la revista.

 › Correcció de textos per a la revista.
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Aquesta Comissió és coordinada per la Sra. Mar Busquets (vocal de Comunicacions) i està for-
mada per les persones següents:

 › Núria Boixadé, col. 392 › Raquel Cabanes, col. 600

2. Consell Deontològic

Durant l’any 2020 s’han realitzat un total de 10 reunions per part del Consell Deontològic. Al llarg de les 
trobades s’ha continuat treballant en la difusió i la dinamització del codi ètic i deontològic del COTOC. 
Aquest any, marcat de forma excepcional per la pandèmia de la COVID-19, el Consell ha ofert a la resta 
de col·legiats/des la seva visió basada en aspectes ètics generats en el fer professional.

Ha proposat lectures que conviden a la reflexió ètica. Fruit d’aquesta invitació, el Consell ha rebut la 
seva primera consulta per part d’un col·legiat, a la qual ha donat resposta.

Ha fet arribar als col·legiats i a les col·legiades el primer dels casos proposats com a exemple i ha 
obtingut un elevat nombre de participants.

Per tal de continuar la dinamització del codi, els membres del Consell es plantegen obrir durant l’any 
2021 un espai de debat obert per als col·legiats i les col·legiades.

La referent de junta d’aquesta Comissió és la Sra. Silvia Ramos (vocal de Legislació) i està for-
mada per les persones següents:

 › 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

3. Comissió de Difusió

Aquesta Comissió té l’objectiu de donar a conèixer el rol del/de la terapeuta ocupacional i del COTOC 
com a entitat representant del col·lectiu professional a Catalunya.

La planificació i la participació en diversos actes i esdeveniments d’aquest 2020 s’han vist cancel·lades 
per la situació de pandèmia. 

Actes previstos, com les II Jornades de Teràpia Ocupacional del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, les XIII 
Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran o la Jornada del Còmic del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, han estat cancel·lats.
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D’altres, com les V Jornades del COTOC o l’Organització del Dia de la Teràpia Ocupacional, juntament 
amb l’EUIT i la UVic, no han pogut ser planificats. 

Des de la Vocalia de Difusió sempre es cerquen noves maneres de difondre la professió mitjançant 
diferents mètodes didàctics, per això s’ha posat èmfasi en la difusió a través de xarxes socials, ex-
plicant les diferents mesures i les diferents recomanacions durant la pandèmia així com informació 
important i/o interessant per als TO.

Hem volgut ser a prop tant dels/de les terapeutes ocupacionals, com de la resta de la ciutadania. Per 
aquest motiu, es van realitzar diferents actes per Instagram com directes, fent intercanvis de professi-
onals i explicant les seves vivències durant aquesta situació tan excepcional. 

També per Instagram, vam fer una sessió en el Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, «Repensant el 
fer», amb diferents TO explicant les reflexions que han fet, referents a les seves intervencions a partir 
de la pandèmia. Aquest acte va tenir molt bona acollida i va ser tot un èxit. 

Degut a l’impacte que actualment té la informació i considerant la importància de donar a conèixer la 
nostra professió, i els beneficis i la necessitat de la teràpia ocupacional en relació amb la rehabilita-
ció de la COVID-19, es va decidir contractar una empresa de comunicació, Dosde2.com. Durant l’estat 
d’alarma i després del confinament, s’han publicat articles en diferents mitjans de comunicació per 
ajudar a la visualització de les TO. 

Aquesta Comissió està coordinada per la Sra. Jennifer Calvo (vocal de Difusió) i està formada per les 
persones següents:

Comissió de Difusió

 › Pere Ayats, col. 511 › Alexandra Gallego, col. 597 › Elisabeth Serrano, col. 428 

 › Anna Pujols, col. 604 

4. Comissió Científica

Aquest any 2020, la Comissió Científica del COTOC s’ha reunit en tres ocasions. Durant aquestes 
reu nions, amb l’objectiu d’apostar pel coneixement i la innovació en teràpia ocupacional, ha esta-
blert les bases per a les convocatòries dels Premis TFG/TFM i de l’Ajuda per a Projectes d’Investi-
gació del COTOC. El 27 d’octubre d’aquest any es van fer públiques les bases, presentant-se treballs 
de tot el territori espanyol. 

Durant el proper any, la Comissió treballarà en la resolució dels premis i de l’ajuda al projecte d’inves-
tigació, així com en fer una segona càpsula sobre el procés d’investigació. D’igual manera, continuarà 
donant suport a aquells/es col·legiats/des que ho sol·licitin sobre disseny metodològic, cerca bibliogrà-
fica i acompanyament a la publicació. 
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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 persones següents:

 › Anna Arias, col. 199 › Jèssica Garrido, col. 318 › Jennifer Grau, col. 331

 › Carmen Valero, col. 455 (ha estat baixa durant aquest any) › Alba Martínez, col. 559

 › Georgina Cortés, col. 667 › Anna Monsó, col. 238 › Cèlia Lumbreras, col. 273

3.4. SECCIONS

Les seccions del COTOC són diferents espais d’adscripció voluntària que tenen l’objectiu d’agrupar els 
col·legiats i les col·legiades per diferents motius. Els objectius, la metodologia de treball i les activitats 
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/da. 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/de la terapeuta ocupacional 
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 XIII Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran. Aquest 
esdeveniment ha estat cancel·lat per la pandèmia. 

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

 › Procés d’elaboració del document tècnic de Centres Residencials.

Aquest grup (grupgentgran@cotoc.cat) està coordinat per la Sra. Patricia Martínez i la referent de 
Junta és la Sra. Jennifer Calvo (vocal de Difusió). Està format per les persones següents (membres 
fins al 31 de desembre del 2020):

 › Patricia Martínez, col. 7 › 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 pro-
ductes de suport i adaptació funcional de la llar a través de l’estudi de casos clínics, sessions mono-
gràfiques, compartició de material bibliogràfic, etc.:

 › Realització de 5 reunions amb el grup de treball (una presencial i la resta virtuals).

 › Elaboració de fitxes tècniques per a la secció sobre productes de suport de La Revista del COTOC. 

 › 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. 

 › Revisió del document «Petits consells per a gent gran» de l’Editorial Mediterrània.

Aquest grup està coordinat per la Sra. Aida Arcusa i el referent de Junta és el Sr. Néstor Aparicio 
(vocal de Formació Contínua).

Està format per les persones següents (membres fins al 31 de desembre del 2020):

 › Roberto Salvador, col. 11 › Andreu Ferrer, col. 43  › Aida Arcusa, col. 60 › Ana Sánchez, col. 240

 › Raúl Ruiz, col. 266 › Gemma Montolio, col. 304 › Sarah Mir, col. 329 › Néstor Aparicio, col. 488

 › Mari Carmen Pérez, col. 642

3. Grup d’especialització en infància

El grup d’infància, que va ser reprès el juny del 2019 rescatant idees de l’anterior grup, va continuar 
l’any 2020 desenvolupant les propostes ja existents i plantejant noves idees.

Amb l’arribada del coronavirus a Catalunya i el posterior confinament, ens vam veure obligats a re-
alitzar les reunions de manera telemàtica, on es van desenvolupar documents com «Introducció del 
rol del terapeuta ocupacional en la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència» orientat a 
l’Observatori de la Infància i el document sobre «El rol del terapeuta ocupacional en equips d’assesso-
rament i orientació pedagògica» en resposta a una demanda des de la Junta del COTOC.

També, per a xarxes socials, vam dissenyar una infografia dirigida a famílies amb menors que reflectia 
propostes d’organització de les rutines i joc a casa en època de confinament, i la integrant Alicia Sánchez 
va participar en una entrevista sobre «Infància confinada» des de l’Instagram del COTOC.
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A l’última reunió de l’any (al desembre) es van decidir les àrees de treball on ens volíem focalitzar per 
al 2021, i es van repartir les tasques entre els presents. Entre les propostes que ja s’estan treballant 
es troba la creació de documents tècnics sobre el rol del/de la terapeuta ocupacional en EAP i CRAE, 
crear des de la pàgina web del COTOC un possible servei d’assessorament per a les AMPA (que inclou 
un mapatge de terapeutes ocupacionals que treballin en infància) i una major difusió del nostre paper 
en infància per xarxes socials.

Aquesta comissió està coordinada per la Sra. Yolanda Calle i el referent de Junta és el Sr. Víctor Lamor 
(vocal de Competències). El grup d’especialització està format per les persones següents:

 › Yolanda Calle, col. 805 › Ginés Ruiz, col. 325 › Alicia Sánchez, col. 337 › Arlet López, col. 441

 › Júlia Carbonell, col. 653 › Mireia Olarte, col. 592 › Míriam Briega, col. 735 › Paula Gómez, col. 63

 › María Altagracia, col. 744 › Montserrat Arana, col. 168 › Hélène Peteau, col. 584

 › Mireia Pina, col. 195 › Irene Atienza, col. 289 › Nonna Arnau, col. 715 

Observatori dels Drets de la Infància, vocal representant del COTOC: Yolanda Calle

Aquest 2020, des de l’Observatori dels Drets de la Infància el gran objectiu ha estat donar-li un nou 
impuls. Per aquest motiu s’ha realitzat una planificació d’accions que donen resposta a les necessitats 
del Govern i un pla de treball. Per realitzar aquestes tasques s’ha comptat amb la participació dels 
vocals de les entitats, els col·legis i les associacions i els grups de treballs específics que afavorien 
l’elaboració de documents.

S’han revisat els indicadors d’infància, s’ha impulsat la biblioteca virtual, s’ha actualitzat la pàgi-
na web, s’ha analitzat l’impacte de la pandèmia i de la pobresa infantil al territori reformulant la 
renda garantida, s’han recollit bones pràctiques i propostes de millora, s’ha informat del procés de 
desescalada...

Grup de treball pobresa infantil

El grup de treball sobre pobresa infantil, durant el 2020, ha estat treballant en una proposta per tal 
de definir el terme, s’han revisat els entorns amb més índexs de pobresa, s’han valorat els principals 
factors que poden donar lloc a aquesta situació i s’ha fet un recull d’eines i mesures que disposem 
actualment i les quals caldria impulsar.

Grup de treball de COVID-19

L’objectiu d’aquest grup de treball és fer una diagnosi sobre l’impacte de la COVID-19 a la població 
infantil i adolescent a través d’una anàlisi dels factors de risc i el benestar aprofundint en les vulnera-
bilitats existents i sobrevingudes.
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D’altra banda, s’ha fet un recull de bones pràctiques, propostes del que caldria evitar davant d’una nova 
situació de confinament i recomanacions a mig i llarg termini.

4. Grup d’especialització en salut mental

Aquest grup té per objectiu general revisar i actualitzar la pràctica professional en aquest àmbit mit-
jançant l’estudi de casos clínics, l’elaboració de documents tècnics, la difusió del paper del/de la tera-
peuta ocupacional en l’àmbit de la salut mental, entre d’altres. Les activitats que ha dut a terme són:

 › Dues reunions durant l’any 2020.

 › Recerca de documents que tractin el rol del/de la terapeuta ocupacional en els diferents serveis de 
salut mental.

 › Publicació del document tècnic de Consultoria Ocupacional i Prescripció Ocupacional.

 › Publicació del document tècnic de Teràpia Ocupacional i Salut Mental.

 › Procés d’elaboració del document tècnic en Psicosi Incipient.

 › Publicació d’una infografia i posts a les xarxes socials amb recomanacions per a una bona salut men-
tal durant el confinament. 

 › Procés de recerca dels diferents serveis de salut mental del territori català on hi ha terapeutes ocu-
pacionals. 

Aquest grup està coordinat pel Sr. Frederic Cervelló i la referent de Junta és la Sra. Mar Busquets 
(secretària). Està format per les persones següents:

 › 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 (fins febrer) › Lucía Martínez, col. 436

 › Sergio Guzmán, col. 664 › Montserrat Toribio, col. 334 › África Runsó, col. 557

 › Vanessa López, col. 501 › Ana Macarulla, col. 230 › Susana Miquel, col. 263

 › Raquel Cabanes, col. 600 › Silvia Miquel, col. 176 › Eva Domingo, col. 350

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.
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1. Grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya

El Grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya està format per 16 col·legiats i col·legiades de dife-
rents pobles i ciutats de les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, el Bages i Osona. Es solen trobar 
un parell de vegades l’any, tot i que durant el 2020 no ha estat possible donar una continuïtat a aquestes 
reunions. El propòsit del grup és posar-se al dia de formacions i informacions 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 persones 
següents:

 › 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

2. Grup territorial de Girona

El Grup territorial de Girona està format per persones col·legiades de les comarques de Girona. Actual-
ment, el grup consta de 14 membres actius, reunint-se amb una freqüència de 3-4 vegades l’any, amb 
una participació mitjana de 6-7 persones.

Les reunions han constituït un espai de trobada i de comunicació, essent un canal de comunicació 
directe amb la Junta del COTOC a través de la coordinadora del grup. Mitjançant el grup, hem pogut 
promoure propostes de formació, fer arribar qüestions d’interès col·lectiu i compartir recursos, conei-
xements i inquietuds.

Durant aquest any 2020 hem realitzat diferents accions:

 › Compartir casos clínics per a la millora de la intervenció.

 › Elaboració d’un document de recursos de la província de Girona en constant actualització pels mem-
bres del grup.

 › Compartir informació referent a formació per a TO i fomentar cursos en el nostre territori.

 › Formació realitzada a la nostra província:

 · Formació Google Apps per a integrants del grup.

 · Formació en estimulació cognitiva organitzada pel COTOC a Palamós.

 · Xerrada sobre realitat virtual aplicada a TO d’una integrant del grup per a la resta de membres.
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 › Dirigir dubtes al COTOC sobre l’especialització i la investigació de TO.

 › Proposar iniciatives per millorar la difusió de la TO en l’àmbit educatiu en el nostre entorn.

 › Article al Diari de Girona en l’«Especial Salut», publicat el 15 de setembre del 2020, amb una entrevis-
ta a la coordinadora del grup.

I en un futur no molt llunyà...

 › Elaboració del document tècnic dels TO en centres ocupacionals i treballar pel reconeixement de la 
figura del TO en aquests centres.

 › Promoure la participació del grup territorial, com a representants del COTOC, en la propera edició 
de l’Expojove.

 › Concretar formació neurològica amb el TO Ángel Sánchez Cabeza.

 › Col·laborar en projectes juntament amb la Fundació Granés dirigits a l’atenció i la inclusió de les 
persones amb discapacitat.

 › Contactar amb l’Ortopèdia Bosch i tenir un recurs més com a grup territorial per a futures iniciatives.

 › Organitzar xerrada difusió de TO en diferents entitats, associacions i referents dins de la nostra pro-
víncia.

Recentment, el grup ha decidit que les reunions durant l’any seran itinerants, facilitant la participació i 
la implicació dels seus membres.

Aquest grup és coordinat per la Sra. Mònica 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 › Mònica 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, baixa (31/12/2020)
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4. LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS

4.1. PROCÉS DE COL·LEGIACIÓ

Per col·legiar-se cal omplir un formulari de preinscripció en línia, mitjançant la pàgina web www.cotoc.cat 
i presentar la documentació sol·licitada:

 › Còpia compulsada del títol oficial o del 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/de la col·legiat/da (omplert i signat).

 › Comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació (60 1, incloent-hi el concepte MATRÍCULA i 
el NOM del/de la nou/nova col·legiat/da) al número de compte del Banc de Sabadell ES90 0081 0149 
9600 0138 0644.

 › Sol·licitud de quota reduïda (omplerta i signada, únicament en cas de complir els requisits necessaris 
i poder-ho justificar).

En relació amb el/la col·legiat/da i la societat:

 › Identificació amb les diferents realitats de l’exercici professional.

 › Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels/de les professionals.

 › Sensibilitat i accions que responguin a les necessitats dels/de les ciutadans/es.
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4.2. SITUACIÓ I PERFIL DE LES PERSONES COL·LEGIADES
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Gràfic 3. Altes i baixes col·legials

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ALTES 319 58 71 64 66 83 83 71

BAIXES 1 5 9 10 11 27 25 38

NRE. COL. 318 371 433 487 542 598 656 689
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En finalitzar el 2020, el COTOC compta amb 689 persones col·legiades mentre que l'any 2019 n'eren 656.  
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Gràfic 4. Distribució en % per sexe
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Gràfic 5. Distribució per edat en %

MENYS DE 35

ENTRE 35 I 49

ENTRE 50 I 64

65 O MÉS

44,7 % 51,2 % 

3,6 % 0,4 % 

El gruix de col·legiats/des del COTOC, amb un 92,9 %, són dones.

Gairebé el 50 % dels col·legiats i les col·legiades del 
COTOC tenen entre 35 i 49 anys i un 44,7 % tenen 
menys de 35 anys, per tant, més d'un 95 % són 
menors de 50 anys.      

92,9 % 

7,1 % 
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COTOC tenen entre 35 i 49 anys i un 44,7 % tenen 
menys de 35 anys, per tant, més d'un 95 % són 
menors de 50 anys.      
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Gràfic 6. Distribució en % segons província
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La majoria de col·legiats i col·legiades (77,5 %) treballen 
a la província de Barcelona. La segona província amb 
més persones col·legiades és Tarragona (8,6 %), 
seguida de Girona (8,4 %) i Lleida (5,5 %).          
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Gràfic 1. Tipus de consultes laborals 2020
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Gràfic 7. Tipus de quotes per semestre

83,5 % 

7,3 % 
2,8 % 

1,8 % 
0,6 % 

3,9 % 

84,7 % 

7,2 % 
3,4 % 

1,8 % 
0,6 % 

2,3 % 

Les persones col·legiades al COTOC poden optar a la quota reduïda segons la seva situació laboral i/o 
personal (no exercent, júnior, família nombrosa o monoparental, per situació d’atur o per jubilació).
Al COTOC es paguen dues quotes semestrals l'any. La quota més habitual entre els/les col·legiats/des és 
la quota normal: al 1r semestre va suposar el 83,5 % de les quotes i al 2n semestre el 84,7 %. Per tant, al 
1r semestre un 16,5 % de col·legiats/des va gaudir de la quota reduïda i al 2n semestre en va ser un 15,3 %. 
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Gràfic 8. Distribució en % segons la titulació obtinguda i l’any de finalització dels estudis

L’any de finalització dels estudis en un 45 % de les persones col·legiades es troba entre el 2000 i el 2009. 
I, a continuació, amb un 43,3 %, es troba la dècada actual. 
Gairebé un 70 % de les persones col·legiades al COTOC són diplomades, tot i que, d’ençà que es va canviar 
la titulació obtinguda amb els estudis de TO (2013), el percentatge de graduats/des no deixa d’augmentar 
progressivament. Es pot observar que hi ha graduats/des abans de l’any del canvi de titulació i això es dona 
per les persones que van arribar a Catalunya havent cursat els seus estudis en universitats estrangeres i 
per aquelles persones que van decidir convalidar la seva titulació. 
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Respecte a les universitats on les persones col·legiades han cursat els estudis de Teràpia Ocupacional, 
observem que un 80,4 % ha obtingut el seu títol a les universitats catalanes (un 58,7 % a l´EUIT i el 21,7 % 
restant a la UVic), un 14,8 % a altres universitats de l'Estat, un 0,5 % a universitats d'altres països euro-
peus i un 4,3 % a altres universitats.       
        
        

Gràfic 9. Distribució en % segons la universitat de graduació
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Un 26,1 % dels col·legiats no han donat resposta a aquesta qüestió. De les persones que sí ho han fet, un 
26,5 % tenen com a especialitat la gent gran, un 24,2 % la salut mental i les addiccions, un 16,5 % la reha-
bilitació física i un 12,8 % la infància i l'adolescència. Altres especialitats laborals són: rehabilitació 
neurològica (6,5 %), atenció domiciliària (3,3 %), ortopèdia i productes de suport (2,2 %), docència (1 %) i 
investigació (0,2 %). Finalment, un 6,9 % tenen altres especialitats. 

Gràfic 10. Distribució en % segons l’especialitat laboral
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4.3. SOCIETATS PROFESSIONALS

Durant el 2020 no s’ha rebut cap notificació.

4.4. QUEIXES I RECLAMACIONS DE CONSUMIDORS I USUARIS  
I PROCEDIMENTS INFORMATIUS I SANCIONADORS

No se n’ha registrat cap.

4.5. ACTIVITATS DE VISAT

El COTOC no duu a terme activitats de visat.
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5. SERVEIS COL·LEGIALS

5.1. ACTIVITATS I SERVEIS PER AL/LA COL·LEGIAT/DA

Accés a l’àrea del/de la col·legiat/da / Perfil

Tots els col·legiats i les col·legiades disposen d’un nom d’usuari /ària i d’una contrasenya per accedir a 
una àrea de la pàgina web amb informació rellevant i restringida per a ells i elles, i d’un perfil profes-
sional on mostrar públicament les dades que cada col·legiat/da desitgi.

Comunicacions

 › La pàgina web: eina que permet a les persones col·legiades estar informades i que facilita el creixe-
ment professional a través de la borsa de treball, l’apartat de formació contínua, etc.

 › La Revista del COTOC: editada semestralment, amb publicació oberta, per compartir coneixement de 
la pròpia disciplina, difusió de la professió i esdeveniments de l’entitat als/les terapeutes ocupacio-
nals 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 i les col·legiades tenen accés a la seu.

 › Biblioteca: a disposició dels col·legiats i les col·legiades a la seu per a consultes i préstecs 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 objectius propis i de les finalitats de l’entitat.

Assessorament laboral, fiscal i jurídic

Els col·legiats i les col·legiades disposen d’assessorament gratuït amb una empresa externa i gaudei-
xen d’un descompte especial en les gestions dutes a terme.

COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA 37

memòria 2020



Assessorament bancari i financer

Els col·legiats i les col·legiades 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 i les col·legiades 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 celebració del 
Dia de la Teràpia Ocupacional, etc.

Assegurança de responsabilitat civil professional

Els col·legiats i les col·legiades poden gaudir opcionalment d’aquesta pòlissa col·lectiva davant deman-
des 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 i 
les col·legiades 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 i les col·legiades.
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5.2. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Durant aquest any 2020 s’han actualitzat diversos convenis de col·laboració, ampliant l’oferta de ser-
veis als col·legiats i a les col·legiades.

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’amb-
dues 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/de les terapeutes ocupacionals, 
així com el reconeixement de la professió i la promoció mútua d’ambdues entitats.

 › Banc de 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 de regular les mesures relatives a la Llei or-
gànica 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 pro-
fessional 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 contínua sobre la nova legislació respecte a l’àmbit fiscal i la 
col·laboració per a l’elaboració de la memòria econòmica.

 · Assessorament laboral: elaboració de nòmines i liquidacions de la Seguretat Social mensuals i 
declaració d’impostos.

Convenis relatius als col·legiats i a les col·legiades

 › EIO Assessors: ofereix als col·legiats i a les col·legiades, de forma gratuïta, assessorament fiscal i 
laboral en consultes generals i un descompte del 20 % en consultes que requereixin un estudi espe-
cífic 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 relaciona-
des 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.
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 · Assessorament jurídic: qüestions jurídiques, civils o penals, que tinguin relació amb el fer pro-
fessional, ja sigui l’accés a la professió o les condicions legals per exercir-la, clàusules de con-
tractes, etc.

 › Amplia Formación 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 i a les col·legiades 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 serveis següents:

 · Un 10 % de descompte en qualsevol encàrrec relatiu a la creació d’una pàgina web.

 · Pack SEO: servei gratuït per fer un estudi de posicionament als cercadors de la xarxa. Formació 
al client.

 › J. Guzmán Ajudes Tècniques i Ortopèdia: ofereix un 10 % de descompte en qualsevol compra que 
realitzin els col·legiats i les col·legiades a les botigues J. Guzmán.

 › 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 
estàndards oferts a la pàgina web, com en els que es puguin fer a mida sota petició.

 › Òptica Balmes: col·laboració per tal d’oferir diferents serveis òptics i descomptes sobre productes 
als col·legiats i a les col·legiades.

 › Simposi Internacional sobre Actualitzacions i Controvèrsies en Psiquiatria: ofereix un 20 % de des-
compte d’inscripció als col·legiats i a les col·legiades que estiguin interessats a participar en la seva 
formació, presencial o en línia.

 › Artgraf Sabadell SL: ofereix un 10 % de descompte en comandes d’impressió o compra que realitzin 
els col·legiats i les col·legiades.
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6. REPRESENTANT ELS COL·LEGIATS I LES COL·LEGIADES

El COTOC, com a entitat representant dels/de les terapeutes ocupacionals a Catalunya, és l’organitza-
ció 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 sigui més pre-
sent en diferents àrees susceptibles d’intervenció per part del/de la 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

 › Consell de les Professions Sanitàries 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.

 › Participació Delphi. Consell Assessor del Departament de Treball i Afers Socials.

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 conèixer el COTOC  
com a representant de la professió

Departament de Salut

 › Direcció General de les Professions Sanitàries.

 › Gerent Regió Sanitària de Girona.

 › Subdirecció General de Drogodependències.
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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 per a l’Acollida a les Persones Refugiades.

 › Vocal de l’Observatori dels Drets de la Infància.

4. Participació i assistència a jornades i congressos

 › 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.

 › Participació en l’Acte Intercol·legial del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

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.

6. Participació en comitès d’experts

 › Membre de SOCINTO.
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7. ESDEVENIMENTS

Durant el 2020, el COTOC ha participat en diferents esdeveniments per fer difusió i representar la professió.

Gener

27/01/2020. Reunió amb Cristina Casajuana 
i Alicia Roser de l’Agència de Sanitat Pública 
i amb Jordina Capella, coordinadora del Pro-
grama de Prescripció Social de Catalunya per 
acordar un full de ruta a seguir. 1 

Febrer

08/02/2020. Assemblea del Consejo General de 
Colegios de Terapia Ocupacional. 2

18/02/2020. Inclusió com a vocal a l’Observatori 
dels Drets de la Infància a Yolanda Calle, col. 805, 
i suplent a Irene Sánchez, col. 289.

Març

03/03/2020. Assignació de la delegada de Pro-
tecció de Dades del COTOC. 

16/03/2020. La Junta de Govern s’adhereix a la sol·licitud feta pel Consejo General de Colegios de Tera-
pia Ocupacional al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en referència a la prescindibilitat 
de la nostra disciplina en alguns àmbits on intervenen els/les terapeutes ocupacionals, tot i que sabem 
que en aquests moments som unes de les disciplines sanitàries que podem aportar en aquest estat 
d’alarma i així ho treballarem conjuntament amb el nostre Departament de Salut.

20/03/2020. Desenvolupament d’una xarxa de voluntariat a causa de l’estat d’alarma sanitària provo-
cat per la pandèmia de la COVID-19. 

26/03/2020. La Junta de Govern del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional comunica a 
tots els professionals de l’Estat, que som uns dels perfils assistencials idonis per poder cobrir totes les 
necessitats que estan sorgint en aquest moment a causa de la pandèmia. 

26/03/2020. Publicació del document «Recomanacions adreçades al col·lectiu de la gent gran», elabo-
rat pel Grup d’Especialització en Gent Gran del COTOC.

1

2
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29/03/2020. Publicació d’una info-
grafia per tal d’ajudar a la ciuta-
dania a mantenir el seu equilibri 
ocupacional i tenir rutines ocupa-
cionals favorables per a la salut, 
realitzada pel Grup d’Especialit-
zació en Salut Mental del COTOC. 3

Abril

11/04/2020. La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Terapeu-
tes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) s’adhereix al manifest 
conjunt «Sortir de la crisi amb noves perspectives de futur» de 
diferents entitats catalanes per fomentar la construcció d’alian-
ces en aquests moments difícils. 

15/04/2020. Xerrada «Intervenció de teràpia ocupacional en Uni-
tat de Cures Intensives» per la col·legiada Georgina Martínez a 
través d’Instagram i YouTube. 4

20/04/2020. La Intercol·legial reclama al Govern de Catalunya 
un pla d’ajuts per als/les professionals autònoms/es i mutualis-
tes per compensar els efectes de la COVID-19. 

22/04/2020. Xerrada «Paper de la impressió 3D durant l’emer-
gència de la COVID-19» pel vocal de Formació Contínua Néstor 
Aparicio a través d’Instagram i YouTube. 5

29/04/2020. Xerrada «Convivència conjunta pel confinament» per 
la col·legiada Patrícia Cendrós a través d’Instagram i YouTube. 6

30/04/2020. Publicació del document «Recomanacions adre-
çades pels terapeutes ocupacionals que treballen en residèn-
cies de gent gran», elaborat pel Grup d’Especialització en Gent 
Gran del COTOC.

Maig

03/05/2020. Publicació de vídeos didàctics elaborats per la col-
legiada Anna Teixidó, experta en rehabilitació de la mà sobre les 
temàtiques següents:

 · «Rehabilitació en lesions canell-mà en temps de coronavirus».

 · «Com drenar dits post-cirurgia o post-traumatisme».

 · «Tractament de cicatrius en temps de coronavirus».

5

6

3

4
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06/05/2020. Xerrada «Infància confinada» per la col·legiada i col-
laboradora del Grup d’Especialització d’Infància, Alicia Sánchez, 
a través d’Instagram i YouTube. 7

08/05/2020. Publicació del document tècnic «Consultoría ocu-
pacional y prescripción ocupacional» elaborat per la col·legia-
da Eva Domingo i el col·legiat Sergio Guzmán, i la secretària del 
 COTOC, Mar Busquets. 8

13/05/2020. Xerrada «Aprenent de les experiències en hospita-
lització intermèdia post-COVID-19» per la col·legiada Anna Mon-
só a través d’Instagram i YouTube. 9

14/05/2020. Publicació del document «Informació desescala-
da», amb recomanacions per als terapeutes ocupacionals en 
l’àmbit laboral. 

15/05/2020. Publicació i enviament al Departament de Salut del 
manifest «Sobre les necessitats urgents en l’àmbit de la salut 
mental a Catalunya», amb el suport de Salut Mental Catalunya. 

13/05/2020. Xerrada «Supervivents de la COVID-19» pels volun-
taris Mario Bruno i Juan Vicente amb la col·laboració del col·le-
giat Pere Ayats a través d’Instagram i YouTube. 10

25/05/2020. La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Terapeu-
tes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) s’adhereix al manifest 
«Professionals de l’àmbit social reclamen una resposta efectiva 
a les administracions públiques». 

Juny

02/06/2020. Publicació del document tècnic general de Salut 
mental i teràpia ocupacional elaborat pel Grup d’Especialització 
en Salut Mental del COTOC.

14/06/2020. Publicació de l’article «Els terapeutes ocupacionals 
es reivindiquen» al diari L’Econòmic, adjunt a El Punt Avui. 11

22/06/2020. Publicació del llibre Petits consells per a grans per-
sones en el qual el COTOC n’ha fet l’assessorament i la revisió, 
juntament amb el cos de Mossos d’Esquadra. 12

7

9

10

8
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Juliol

15/07/2020. El COTOC s’adhereix al Decàleg per a la reforma del 
sistema de salut de Catalunya on els/les professionals de la sa-
lut reclamem la necessitat de dur a terme reformes profundes i 
urgents al Sistema de Salut de Catalunya.

24/07/2020. Entrevista a un membre de la Junta del COTOC, Mar 
Busquets, al programa Sense vacances de Ràdio 4.

Setembre

 Sense esdeveniments.

Octubre

03/10/2020. Celebració de la XII Assemblea General Ordinària 
del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, la 
primera Assemblea del Col·legi celebrada en línia. 13

10/10/2020. Assemblea del Consejo General de Colegios de Te-
rapia Ocupacional. El 50 % de la Junta de SOCINTO en passa a 
formar part per una comissió aprovada pel mateix Consejo.

11/10/2020. Publicació de l’article «Dos mesos en coma: així fun-
ciona la teràpia ocupacional post-COVID» al diari El Nacional. 14

27/10/2020. Celebració del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacio-
nal, sota el lema «Repensant el fer». Es va realitzar una taula 
rodona amb quatre terapeutes ocupacionals que van explicar 
com els va canviar l’essència del fer a causa de la pandèmia de 
la COVID-19. 

27/10/2020. Es va fer pública una ajuda de caràcter anual dirigi-
da a projectes d’investigació en teràpia ocupacional liderats per 
un/a terapeuta ocupacional. També es van fer públics dos premis 
dirigits al millor treball de fi de grau i treball de fi de màster des 
d’una perspectiva de la teràpia ocupacional. 15

11

12

13

14
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NOVEMBRE

04/11/2020. Publicació de l’entrevista a la terapeuta ocupacional 
Mònica Sàbat sobre la gestió d’una residència des de la perspec-
tiva de la teràpia ocupacional en temps de pandèmia. 16

20/11/2020. Publicació del reportatge «Seqüeles de la COVID» al 
diari La República escrit per la periodista Mercè Miralles amb la 
col·laboració de les terapeutes ocupacionals Georgina Martínez, 
Eva Llarch i Mar Busquets. 

30/11/2020. Celebració de l’Assemblea Intercol·legial de Cata-
lunya.

DESEMBRE

14/12/2020. Publicació de l’article «Aprendre a viure de nou» al 
diari El Segre amb la col·laboració de la terapeuta ocupacional 
Míriam Sanjosé. 

15

16
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8.  DADES FINANCERES 
Memòria econòmica de l’exercici 2020 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 CIF és Q0801914C.

D’acord amb els seus estatuts, el COTOC té com a finalitats principals l’ordenació, la representació i 
la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades, així com vetllar 
perquè la seva actuació professional s’ajusti als interessos i a les necessitats de la població, tot ga-
rantint, quan sigui possible, el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de 
la professió.

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

 › 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’al-
tres relacionats.

 › Establir i oferir sistemes de mediació i arbitratge en els conflictes professionals que es puguin susci-
tar entre persones col·legiades o en relació amb tercers a fi de la seva aplicació segons correspongui.

 › Establir vincles de col·laboració amb entitats que representin interessos afins als del Col·legi i for-
mar part i participar en les entitats de representació d’interessos professionals.

 › Mantenir públics els estatuts, 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 perso-
nes 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.
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8.2. BASES DE PRESENTACIÓ

Imatge fidel

Els estats financers adjunts s’han elaborat a partir dels registres comptables i inclouen les reclassifica-
cions 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 del 2020 segons el que estableix la normativa comptable i 
fiscal que li és d’aplicació (Pla General Comptable i normativa d’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 RD 602/2016 i les seves adaptacions sectorials, i per la resta de normativa 
comptable que resulti d’aplicació.

Aspectes crítics de la valoració i l’estimació de la incertesa

No existeixen aspectes crítics de la valoració i l’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

No hi ha correccions d’errors dintre l’exercici.

Regularitzacions

Com a regularitzacions del mateix exercici s’ha realitzat la desdotació del saldo d’incobrables per 
import de 887,50 1 i s’han aprovisionat saldos incobrables dels exercicis 2013 a 2019 per import de 
1 565,75 1. 

COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA 49

memòria 2020



S’ha realitzat una provisió de despeses encara no realitzades a l’exercici 2020 per import de 13 511,89 1, 
les quals es duran a terme durant l’exercici 2021 com són entre d’altres, l’edició i la impressió tant de 
la Memòria anual del COTOC de l’exercici 2020 com les revistes semestrals.

8.3. EXCEDENT DE L’EXERCICI

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2020:

2020 2019

Bases de repartiment Import Import

Excedent de l’exercici 4 033,16 1 23 119,43 1

Total base de repartiment = Total aplicació 4 033,16 3 23 119,43 3

Aplicació a Import Import

Fons social 4 033,16 1 23 119,43 1

Total aplicació = Total base de repartiment 4 033,16 3 23 119,43 3

8.4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat intangible

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

L’amortització de les aplicacions informàtiques, de tipus lineal, s’estableix segons el criteri de vida útil, 
el qual no difereix dels criteris fiscals, per un període de tres anys.

CONCEPTE PERCENTATGE ANUAL  
D’AMORTITZACIÓ (2020)

Aplicacions informàtiques 33 %

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per deteriorament ja que les amortitzacions 
han cobert perfectament la depreciació experimentada i no s’han produït altres pèrdues reversibles 
sobre aquestes.
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4.2. Béns integrants del patrimoni cultural

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

4.3. Immobilitzat material

L’immobilitzat material adquirit pel COTOC es valora al preu d’adquisició minorat per les corresponents 
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 per-
centatges anuals d’amortització són els següents:

CONCEPTE PERCENTATGE ANUAL  
D’AMORTITZACIÓ (2020)

Altre immobilitzat 20 %

Mobiliari i equips d’oficina 10 %

Equips per a processos d’informació 25 %

Equips de calefacció, ventilació 12 %

Instal·lacions tècniques 10 %

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. 
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4.5. Actius i passius financers

4.5.1. Actius financers

A efectes de la seva valoració, el COTOC classifica els seus actius financers segons l’ús que en fa, cor-
responent 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 les 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 que el preu de la 
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat direc-
tament atribuïbles.

Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat. Per cost amortitzat s’entén el cost 
d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els reembossaments de principal i corregit (en més o 
menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el 
cost inicial i el corresponent valor de reembossament 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 despesa o un 
ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.

4.5.2. Passius financers

El COTOC reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part obligada 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 categoria següent:

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 ser-
veis 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 han estat directament atribuïbles i, posteriorment, s’han valo-
rat pel seu cost amortitzat. També s’inclouen en aquesta categoria els préstecs rebuts, valorats a cost 
amortitzat.
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En els balanços de situació adjunts, es classifiquen com a passiu corrent les operacions amb venci-
ment igual o inferior a 12 mesos, i com a passiu no corrent les de venciment superior.

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 requisits 
següents:

 › que els ingressos totals no superin els 75 000,00 1 anuals;

 › que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2 000,00 1 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 representa 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’exercici, després d’apli-
car les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos 
anticipats/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’identifiquen 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 imposables negatives pendents de 
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es regis-
tren aplicant a la diferència temporal o al 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 imposables. 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-los efec-
tius. 

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com 
passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents i s’hi efectuen les oportunes correccions d’acord 
amb els resultat de les anàlisis realitzades.
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4.7. Ingressos i despeses

Els ingressos i les 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 que se’n deriva, d’acord 
amb el principi de meritació.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de compra de béns o adquisició de 
serveis es registren com a més valor dels béns i serveis adquirits.

4.8. Provisions i contingències

Els comptes anuals 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 consideració la millor 
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són reestimades en oca-
sió de cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals 
van ésser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial quan aquestes 
obligacions deixen d’existir o disminueixen.

4.9. Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions d’explotació s’imputen com a ingrés en el mateix exercici que són concebudes.

4.10. Transaccions entre parts vinculades

El COTOC realitza la totalitat de les seves operacions amb les mateixes condicions i característiques, 
independentment amb qui les realitzi, de manera que no existeix cap distinció entre operacions amb 
possibles parts vinculades i tercers.

8.5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

Immobilitzat material

L’anàlisi del moviment durant l’exercici de l’immobilitzat material i de les seves corresponents amor-
titzacions acumulades és el següent:
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MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2020

SALDO INICIAL BRUT 7 400,97 3

(+) Entrades 

(+) Equips per a processos d’informació 759,91 1

(-) Sortides 

SALDO FINAL BRUT 8 160,88 3

MOVIMENTS AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT 4 317,23 3

(+) Augments per dotacions 768,48 1

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT 5 085,71 3

MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2019

SALDO INICIAL BRUT 7 400,97 3

(+) Entrades 

(-) Sortides 

SALDO FINAL BRUT 7 400,97 3

MOVIMENTS AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2019

SALDO INICIAL BRUT 3 724,78 3

(+) Augments per dotacions 592,45 1

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT 4 317,23 3

El mètode d’amortització i la vida útil estimada per a cada grup d’elements de l’immobilitzat material 
s’indica a l’apartat 4.3 de la pàgina 51. .
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Els actius que es troben totalment amortitzats són els següents:

 › (21700001) - ORDINADOR TOSHIBA (preu adquisició 493,95 1)

 › (21900001) – RÈTOL (preu adquisició 730,42 1)

 › (21700002) - ORDINADOR 2 (preu adquisició 384,11 1)

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 de l’immobilitzat intangible i de les seves corresponents amor-
titzacions acumulades és el següent:

MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT INTANGIBLE IMPORT 2020

SALDO INICIAL BRUT 3 605,80 3

(+) Entrades (creació web)

(-) Sortides 

SALDO FINAL BRUT 3 605,80 3

MOVIMENTS AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

IMPORT 2020

SALDO INICIAL BRUT 3 605,80 3

(+) Augments per dotacions

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT 3 605,80 3
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MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT INTANGIBLE IMPORT 2019

SALDO INICIAL BRUT 3 605,80 3

(+) Entrades (creació web)

(-) Sortides 

SALDO FINAL BRUT 3 605,80 3

MOVIMENTS AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

IMPORT 2019 

SALDO INICIAL BRUT 3 605,80 3

(+) Augments per dotacions

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT 3 605,80 3

El mètode d’amortització i la vida útil estimada de l’immobilitzat intangible s’indica a l’apartat 4.1 de 
la pàgina 50. L’únic element d’actiu intangible és la creació de la web i es troba totalment amortitzat 
(3 605,80 1)

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 l’Associació.

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament per a cap 
element d’immobilitzat intangible. 

8.6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

El COTOC no té inversions immobiliàries

8.7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

El Col·legi no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del patrimoni cultural.
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8.8. 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 1/mes mitjançant la qual el COTOC assumia un compromís de durada del contracte de 10 anys. 
En cas contrari, 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.

8.9. 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

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

Préstecs i partides a cobrar: 

Fiances 1 200,00 1 1 200,00 1

Total actius financers a llarg termini 1 200,00 3 1 200,00 3

L’import a 31 de desembre de 2020 i 2019 per 1 200,00 euros, correspon 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

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

Préstecs i partides a cobrar: 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1 102,90 1 2 322,25 1

Tresoreria i altres actius líquids equivalents 72 971,99 1 55 371,59 1

Total actius financers a curt termini 74 074,89 3 57 693,84 3
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8.10. PASSIUS FINANCERS

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

Passius financers a llarg termini:

El COTOC a data 31 de desembre del 2020 no té cap deute a llarg termini, ni cap deute subjecte a ga-
rantia real.

Passius a curt termini

DERIVATS I ALTRES EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

Dèbits i partides a pagar 14 307,49 3 2 876,31 3

Creditors comercials i altres comptes per pagar 1 553,42 1 256,47 1

Creditors factures pendents de rebre 13 511,89 1 2 619,84 1

Total passius financers a curt termini 15 065,31 3 2 876,31 3

8.11. FONS PROPIS

Els fons propis del COTOC tenen la classificació següent:

CONCEPTE SALDO 31/12/2020 SALDO 31/12/2019

Fons social 57 435,45 1 34 316,02 1

Excedent de l’exercici -966,84 1 23 119,43 1

Fons propis 56.468,61 3 57 435,45 3

8.12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

El COTOC no ha percebut subvencions, donacions ni llegats a l’exercici 2020.
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8.13. SITUACIÓ FISCAL

Tal i com s’explica al punt 4.6, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya és una entitat par-
cialment exempta.

A l’exercici 2020 es troba obligada a presentar l’impost de societats perquè durant l’exercici els seus 
ingressos totals han superat la xifra de 75 000,00 1 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 l’import de les rendes exemptes per import de 99 168,75 1 correspo-
nent a les quotes, les matrícules i l’excés de provisió deixant com a ingrés subjecte la publicitat i els 
ingressos per cursos als col·legiats i les col·legiades per import global de 2 808,00 1.

 › Es realitza un ajust positiu per l’import de les despeses no deduïbles que sostenen l’activitat exempta 
per import de 94 858,10 1. Les úniques despeses deduïbles són les suportades per la realització dels 
cursos als col·legiats i les col·legiades 3 177,99 1.

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable és la següent (en euros):

EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

Resultat comptable 4 033,16 1 23 119,43 1

Correcció per IS 92,50 1 299,10 1

Resultat comptable abans IS 3 940,66 1 23 418,53 1

Ajust negatiu rendes exemptes 99 168,75 1 94 753,75 1

Ajust positiu despeses no deduïbles 99 642,02 1 72 531,62 1

Base imposable -369,99 1 1 196,40 1

Tipus impositiu 25 %

Quota íntegra 299,10 1

Deduccions 0,00 1

Quota líquida 299,10 1

Retencions i pagaments a compte 192,87 1 308,94 1

Quota per pagar -192,87 3 -9,84 3

La despesa per impost sobre beneficis corrent de l’exercici 2020 ha estat per import de (-) 92,50 euros 
(299,10 euros a l’exercici 2019).
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8.14. ALTRA INFORMACIÓ

14.1. 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 als 
membres de la Junta de Govern per l’assistència a les juntes. 

L’import d’aquests rendiments durant l’exercici 2020 ascendeix a 7 200,00 1 (9 325,00 1 a l’exercici 
2019).

14.2. Despeses de Personal

L’import de les despeses de personal durant l’exercici 2020 és de 16 371,15 1.

DESPESES DE PERSONAL 2020 2019

a) Sous i salaris 12 459,12 1 9 367,94 1

b) Seguretat Social a càrrec entitat 3 912,03 1 2 944,66 1

Total despeses de personal 16 371,15 3 12 312,60 3

El COTOC disposa a fi d’exercici d’una persona amb contracte laboral temporal de 30 hores/setmana.

La plantilla mitjana durant els exercicis 2020 i 2019 és d’1 persona.

14.3. Ajuts concedits i altres despeses

No hi ha ajuts concedits durant el 2020 ni el 2019.

14.4. Aprovisionaments

No hi ha despeses reconegudes com a aprovisionaments durant el 2020 ni el 2019.
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14.5. Altres despeses de l’activitat

El desglossament de la partida d’altres despeses és el següent:

DESPESES SEU SOCIAL 2020 2019

Arrendaments 7 986,00 1 7 986,00 1

Telèfon 701,73 1 695,09 1

Aigua 471,45 1 326,03 1

Llum 591,92 1 935,68 1

Assegurançes 218,34 1 104,90 1

Reparació i conservació 0,00 1 0,00 1

Material oficina 256,56 1 621,40 1

Servei neteja 720,28 1 1 255,60 1

Mobiliari i material informàtic 0,00 1 156,99 1

Publicitat i RRPP (detall Nadal) 77,40 1 64,90 1

Serveis Zoom 169,28 1 0,00 1

Altres serveis 195,47 1

TOTAL 11 388,43 3 12 146,59 3

DESPESES ASSESSORAMENT 2020 2019

Assessorament jurídic 17 771,06 1 4 836,37 1

Assessorament fiscal 2 190,10 1 1 887,60 1

Auditoria 1 512,50 1 1 512,50 1

Altres 580,42 1 1 026,91 1

TOTAL 22 054,08 3 9 263,38 3

DESPESES DE DIVULGACIÓ 2020 2019

Material divulgatiu 0,00 1 683,07 1

Projectes divulgació 3 048,38 1 2 668,51 1

Actes 1 784,75 1 1 652,83 1

Comunicació 3 709,40 1

TOTAL 8 542,53 3 5 004,41 3
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DESPESES SERVEIS ALS COL ∙ LEGIATS 2020 2019

Assessorament fiscal, jurídic i laboral 605,80 1 580,80 1

Pàgina web 1 965,93 1 2 697,99 1

Biblioteca 298,80 1 423,24 1

Revista semestral Col·legi 15 209,55 1 6 492,13 1

Identificació 0,00 1 -2,50 1

Formació continuada 3 177,99 1 2 685,60 1

Provisió factures pendents rebre per cens col·legiats/des 2 073,52 1

TOTAL 21 258,07 3 14 950,78 3

DESPESES REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ 2020 2019

Participació Consell General 6 590,00 1 5 980,00 1

Representació - dietes Consell General 0,00 1 380,20 1

Assessorament jurídic Consell General 0,00 1 0,00 1

Intercol·legial 258,00 1 516,00 1

SOCINTO 31,00 1 31,00 1

Dietes i desplaçaments Junta Govern 753,27 1 2 159,07 1

Primes assistència Junta Govern 7 200,00 1 9 325,00 1

Dietes i desplaçaments de col·laboradors 162,11 1 897,08 1

Altres 202,15 1 256,11 1

TOTAL 15 196,53 3 19 544,46 3

ALTRES 2020 2019

Tributs 393,82 1 539,85 1

Sancions no deduïbles 0,00 1 0,00 1

Serveis bancaris i similars 228,45 1 398,49 1

Comissions certificats 36,30 1 0,00 1

Donatius 0,00 1 0,00 1

Recàrrecs 0,00 1 0,00 1

Pèrdues crèdits incobrables 232,50 1

Provisió insolvència 1 565,75 1 887,50 1

Desdotació insolvència -887,50 1 -962,50 1

TOTAL 1 569,32 3 863,34 3

TOTAL ALTRES DESPESES ACTIVITAT 80 008,96 3 61 772,96 3
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14.6. Ingressos i despeses extraordinaris

Durant els exercicis 2020 i 2019, s’han obtingut els ingressos extraordinaris següents i s’han suportat 
les despeses extraordinàries següents:

CONCEPTE 2020 2019

Ingressos extraordinaris 0,00 1 75,00 1

Despeses extraordinàries 0,00 1 -142,00 1

14.7. Ingressos i despeses financers

El COTOC no ha obtingut durant els exercicis 2020 i 2019 cap resultat financer.

La devolució per part dels col·legiats i les col·legiades de les comissions financeres assumides pel CO-
TOC ocasionades per la devolució de rebuts domiciliats s’ha registrat com menys despesa de comissió.

14.8. Variació de les provisions de les activitats

Durant l’exercici 2020 s’han aprovisionat les quotes impagades corresponents a l’exercici 2019.

14.9. Ingressos

El COTOC, d’acord amb el model de funcionament establert pels seus estatuts, rep fons per desenvo-
lupar la seva activitat fundacional provinents de les fonts diferenciades següents: 

 › Aportacions i quotes pagades pels seus col·legiats i per les seves col·legiades.

 › Prestació de serveis als/les col·legiats/des (cursos...).

 › Altres ingressos excepcionals de diferents actes i promocions que organitza amb l’objectiu de donar 
a conèixer les seves activitats i els seus projectes de caràcter social i poder obtenir ingressos addi-
cionals per al seu finançament. 

Aquests fons van destinats a realitzar l’objectiu fundacional de l’entitat.
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La composició del saldo d’aquests epígrafs del compte de resultats és el que es descriu en la taula 
següent (import en  1):

2020 2019

1. Ingressos de l’entitat per activitat pròpia 101 089,25 3 98 163,54 3

a) Quotes col·legiats/des 94 081,25 1 86 096,25 1

b) Prestacions de serveis 2 253,00 1 3 567,00 1

c) Matrícules 4 200,00 1 4 620,00 1

d) Refacturació despeses de gestió 0,00 1 565,29 1

e) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 555,00 1 315,00 1

14.10. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

Tots els ingressos es destinen a finalitats estatutàries.

Durant l’exercici 2020 s’ha produït un excedent positiu de 4 033,16 1 destinat al fons social (23 119,43 1 al 
2019).

14.11. Operacions amb parts vinculades

El COTOC realitza la totalitat de les operacions amb les mateixes condicions i característiques, inde-
pendentment amb qui les realitzi, motiu pel qual no existeix cap distinció entre operacions amb parts 
vinculades i tercers.

A data 31 de desembre del 2020 i del 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 empreses del 
grup, multigrup o empreses associades.

Els membres de la Junta de Govern reben unes primes com a rendiment de capital mobiliari per l’as-
sistència a les juntes de govern. Qualsevol operació realitzada amb ells s’ha realitzat a preus i condi-
cions de tercers.
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14.12. Junta de Govern

La Junta de Govern al termini de l’exercici 2020 està composta per: 

NOM CÀRREC

Ángel Pérez de Gracia Degà

Jèssica Garrido Vicedegana

Jennifer Calvo Vocal

Mar Busquets Secretària

Néstor Aparicio Vocal

Víctor Lamor Vocal

Jennifer Calvo Tresorera

Sara Colom Vocal

Cristina Hernández Vocal

14.13. Fets posteriors

El 4 de desembre del 2020, es va acordar iniciar el procediment electoral per escollir la nova Junta de 
Govern que exercirà el seu càrrec durant els anys 2021-2023. El període de presentació de candidatu-
res va finalitzar el dia 7 de gener del 2021. Donat que només es va presentar una única candidatura, la 
Junta de Govern del Col·legi va canviar sense necessitat de portar-se a terme cap procés electoral. El 
traspàs a la nova junta es va realitzar el dia 30 de gener del 2021.

La nova composició de la Junta de Govern 2021-2023 és la següent:

 › Degana: Carme Olivera

 › Vicedegana: Mar Busquets

 › Secretària: Eva Domingo

 › Tresorera: Jennifer Calvo

 › Vocal de Deganat: Ángel Pérez de Gracia

 › Vocal de Formació Contínua: Néstor Aparicio

 › Vocal de Difusió: Pere Ayats

 › Vocal de Legislació: Silvia Ramos

 › Vocal de Competències: Núria Boixadé

 › Vocal de Premsa: Ginés Ruiz
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A continuació s’adjunten documents originals escanejats:

8.15.1 AUDITORIA
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9.  PROJECTES DE FUTUR 
Llista de tasques a dur a terme durant el mandat 2021–2022:

Continuar representant la teràpia ocupacional als organismes i als esdeveniments d’alt interès 
següents, 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 XIV Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de 
Gent Gran.

 › Comitè Científic del Congrés de l’Acció Social - Inclusió.cat.

 › La Intercol·legial:

 · Reunions Taula Tècnica.

 · Reunions Taula Lletrada.

 · Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats.

 · Sectorial Salut.

 › Junta de Govern al Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

 › SOCINTO.

 › Observatori de la Mort.

 › Administració Oberta de Catalunya.

 › Societat Catalano-Balear.

Continuar 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/de les 
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 inclu-
siu) i fer-ne el seguiment un cop sigui creada.

 › Oferir formació als/les professionals de l’Àrea d’ensenyament: aprenentatge i AVDB, adaptacions i 
PPSS a l’aula, rol del/de la 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.
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 › Continuar treballant per a la incorporació d’una nova categoria professional denominada «terapeuta 
ocupacional» (TO) a la qual puguin accedir els/les professionals que estiguin en possessió del grau 
o de la diplomatura en Teràpia Ocupacional (modificació de la Resolució de 13 de juny del 2012 de la 
directora de Serveis del Departament d’Ensenyament) i que defineixi, en els termes ja plantejats du-
rant 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.

 › Continuar treballant per modificar els requisits establerts per accedir a la categoria professional d’edu-
cador/a d’educació especial (EEE) incorporant-hi la diplomatura/grau en Teràpia Ocupacional. Antiga-
ment el/la terapeuta ocupacional hi havia tingut accés com un dels requisits exigits per accedir-hi.

Continuar treballant per a la millora de la situació de la teràpia ocupacional  
als serveis dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 › 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/de la 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, docu-
ments, xerrades, cursos, etc.

 › Continuar treballant per percebre el complement assistencial d’atenció directa de centres residen-
cials 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.

 › Continuar treballant amb el grup de treball de la DGAIA per realitzar el perfil del/de la terapeuta ocu-
pacional en infància en risc.

Continuar treballant per a 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 l’abordatge de la situació dels/de les 
terapeutes ocupacionals als hospitals de l’ICS per millorar la situació de la figura del/de la terapeuta 
ocupacional als centres dependents de l’ICS.

 › Continuar treballant amb la Direcció del Pla director de salut mental i addiccions per millorar la situa-
ció de la figura del/de la terapeuta ocupacional a l’Àrea de salut mental.

 › Continuar treballant amb la Subdirecció General de Drogodependències per millorar la situació de la 
figura del/de la 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/de la terapeuta ocupacional en la prescripció social.

 › Vetllar perquè els reptes establerts en el Fòrum del Diàleg de les Professions Sanitàries es duguin a terme.
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Continuar col·laborant com a membre de la Junta del Consejo de Colegios  
de Terapia Ocupacional

 › Continuar treballant des de la Junta de Govern del Consejo de Colegios de Terapia Ocupacional.

 › Continuar treballant perquè, a escala estatal, es desenvolupi la figura del/de la terapeuta ocupacio-
nal en tots els possibles àmbits d’intervenció.

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

 › Treballar perquè els ajuntaments, o en el seu cas les diputacions, comencin a incorporar terapeutes 
ocupacionals en les relacions de llocs de treball dels ajuntaments i així es puguin dotar pressupos-
tàriament aquestes places.

Continuar les relacions amb les dues universitats

 › Continuar mantenint una comunicació regular i fluïda.

 › Fer presentacions anuals del COTOC als/les alumnes dels graus de l’EUIT i de la UVIC.

 › Establir sinergies per facilitar la col·legiació dels alumnes graduats.

 › Continuar coorganitzant 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 les 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.

 › Posar en marxa noves comissions per a la creació de documents tècnics.

Impulsar la recerca

 › Posar en marxa la segona i la tercera edició de la beca d’investigació del COTOC.
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Continuar fent difusió de la professió

 › Continuar publicant articles, formacions i congressos a través de les xarxes socials i la pàgina 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.

 › Participar en les Jornades del Còmic del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

 › Continuar la coordinació amb l’agència de comunicació Dosde2 per tal de continuar difonent la terà-
pia ocupacional en els mitjans de comunicació.

 › Establir un pla de comunicacions juntament amb Dosde2.

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», «Teràpia ocupacional en centres de treball 
especials» i «Teràpia ocupacional en psicosi 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 ètics 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.

 › Participar activament en trobades, reunions, jornades, etc., que ens permetin contactar amb profes-
sionals d’altres comunitats autònomes i àmbits professionals diferents.

 › Clarificar i millorar el circuit de consultes.

 › Fer aportacions a la pàgina web del Col·legi envers temes de contingut ètic.

 › Fer un document sobre ètica per enviar als col·legiats i a les col·legiades.

 › Analitzar i resoldre un cas de dilema ètic del formulari enviat als col·legiats i a les col·legiades. Enviar 
aquest cas als col·legiats i a les col·legiades amb preguntes per omplir. Més endavant, enviar als 
col·legiats i a les col·legiades la resolució d’aquest cas.

Combatre l’intrusisme professional

 › Continuar contactant amb aquelles entitats o aquells professionals que presenten actuacions irregu-
lars en relació amb l’exercici de la teràpia ocupacional en l’àmbit laboral i formatiu.
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Continuar treballant per complir els reglaments de protecció de dades

 › Complir el Reglament general de protecció de dades (RGPD) del COTOC juntament amb els/les as-
sessors/es contractats/des.

Continuar treballant per complir els reglaments penals

 › Complir el Pla de compliment normatiu (Compliance Penal) del Col·legi.

Modificar els Estatuts del COTOC

 › Dur a terme la modificació proposada (únicament pendent de redacció per part dels/de les 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 pri-
mer semestre de l’any, per poder incloure l’informe d’auditoria i no haver de celebrar una Assemblea 
extraordinària.

 › Col·legiat/da honorífica: es proposa modificar la forma de denominació per menció d’honor (5.a.d.). 
Evita confusions.

 › Concreció de com incloure referències al codi deontològic.

 › 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.

 › Incloure la figura d’un nombre il·limitat de vicedegans/es i vocals.

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/les terapeutes ocupacionals d’arreu d’Espanya i l’Administració pública, entre 
d’altres.

 › Fer una revisió de la revista juntament amb GrupoOrmo per modernitzar-la.  
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Fomentar l’ús de la borsa de treball del COTOC

 › Continuar contactant amb entitats que publiquen ofertes de terapeuta ocupacional en pàgines dife-
rents de la del COTOC per augmentar les publicacions a la borsa.

 › Seguir els criteris establerts de publicació per tal de fomentar contractes no precaris.

Creació d’una nova pàgina web del COTOC

 › Actualitzar l’apartat sobre normativa jurídica i normativa que afecta a la professió a la pàgina web 
del COTOC.

 › Posada en marxa d’una nova pàgina web.

Continuar fomentant la formació dels/de les terapeutes ocupacionals

 › Continuar augmentant la temàtica dels cursos en la formació contínua.

 › Continuar augmentant la formació en línia per tal d’oferir formacions accessibles arreu del territori.

 › 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

 › Continuar desenvolupant el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) i actualitzar el Re-
gistre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).

 › Continuar desplegant el Registre de Societats Professionals del COTOC.

 › Proposar el nomenament com a col·legiada d’honor a la Dra. Silvia Sanz per la seva gran tasca i em-
premta en la teràpia ocupacional.

 › Promoure que els col·legiats i les col·legiades mantinguin actualitzades les seves dades al perfil de 
col·legiat/da.

 › Continuar formant part del Cens pel Foment de la Llengua Catalana.
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www.cotoc.cat
info@cotoc.cat
Tel. 93 008 56 78
carrer Vilapicina 49, baixos
08031 Barcelona
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