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1. Presentació 

1.1.EL COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA: HISTÒRIA

El 23 de febrer de 2013 va tenir lloc l’assemblea constituent del COTOC i es votà la primera Junta de 
Govern del COTOC. Aquest fet és el resultat d’un procés que s’inicià el 1995 amb el registre a 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 Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

L’any 2007 l’APTOC va presentar la documentació al Departament de Justícia per demanar l’aprovació 
del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, i no fou fins l’any 2011 (16 de novembre) que es 
va comunicar a l’APTOC que l’expedient de creació del Col·legi havia superat els dictàmens necessaris 
i el Consell Executiu aprovà 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 
definí 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 que el 23 de febrer del 2013 es portà a terme l’assemblea constituent del COTOC.

L’any 2014 ha estat l’any de participació dins les grans entitats que agrupen els col·legis professionals. 
A nivell català, el COTOC s’ha incorporat a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya. A nivell estatal, s’ha aprovat la creació del Consell General de Col·legis de Teràpia 
Ocupacional, entitat promoguda per diferents col·legis autonòmics, com el COTOC.

Des de l’assemblea constituent de febrer de 2013, el COTOC ha estat en creixement continu tant 
en nombre de col·legiats, com de comissions i grups de treball, col·laboracions, serveis i activitats 
realitzades. En aquesta assemblea es va escollir la Junta de Govern que fins a dia d’avui ha estat al 
capdavant del Col·legi, representant els i les terapeutes ocupacionals de Catalunya.

1.2. LA mEmÒRIA D’ACTIvITATS 2014: INTRODUCCIó

A continuació s’exposa la memòria d’activitats i econòmica del COTOC corresponent a l’any 2014.

En primer lloc, es desenvolupen la missió, els valors i la visió global del COTOC, fent referència a la 
nostra línia de treball i les funcions del Col·legi.

En segon lloc, es presenten els organismes col·legials i les activitats desenvolupades des de cada 
càrrec, així com la situació actual de les comissions i seccions col·legials.

Seguidament, es troben les dades censals amb informació sobre el perfil del terapeuta ocupacional 
a Catalunya i els serveis dels col·legiats. Com a novetat, presentem un nou apartat dedicat a la 
representació dels col·legiats. Finalment, s’enumeren els diferents actes i esdeveniments en els que 
el COTOC ha participat i, per últim, s’exposen les dades financeres i els projectes de futur.
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2. Missió, visió i valors

2.1. LA NOSTRA mANERA DE FER

La missió del COTOC és vetllar per a la qualitat i la defensa de la teràpia ocupacional a Catalunya. 
Per una banda, donant suport a la praxi dels terapeutes ocupacionals i cobrint les necessitats 
del col·lectiu mitjançant informació, formació i assessorament als col·legiats. Per altra banda, 
promocionant i protegint la nostra professió. I, per últim, garantint 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.

Missió

El COTOC vol ésser la principal entitat professional de la teràpia ocupacional a Catalunya, esdevenint 
un punt de referència tant pels propis professionals, com pels ciutadans i els àmbits institucionals.

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

> Compromís amb el COTOC

> Coherència i responsabilitat

> Treball en equip

> Transparència i accessibilitat

> Qualitat

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

Cap al col·legiat  
i la societat:

> Identificació amb les diferents realitats  
       de l’exercici professional

> Sensibilitat i accions que responguin a les  
     necessitats dels professionals

> Sensibilitat i accions que responguin a les 
     necessitats dels ciutadans

Visió 

Valors 
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2.2. FUNCIONS DEL COTOC

A continuació s’exposen les principals 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 fer respectar la seva dignitat professional 
i drets ciutadans així com els dels destinataris de la seva activitat professional.

III. Representar els interessos generals de l’exercici professional de la Teràpia Ocupacional davant 
les administracions públiques.

IV. Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en els seus òrgans, quan hi sigui 
contemplada, així com proposar l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la regulació 
de l’accés i l’exercici de la Teràpia Ocupacional i informar sobre els projectes de disposicions 
generals que afectin l’exercici de la professió o el Col·legi.

V. Fomentar la Teràpia Ocupacional com a mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans i 
vetllar perquè el seu exercici respongui, en nombre de professionals i en qualitat, a les necessitats 
de la població.

VI. Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades per tal de mantenir 
actualitzada llur competència professional.

VII. Emetre informes i dictàmens relatius a la Teràpia Ocupacional i el seu exercici professional.

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

IX. Les altres funcions de naturalesa pública que atribueixi la legislació vigent.
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Els òrgans de govern del Col·legi són l’Assemblea i la Junta de Govern.

3.1. ASSEmBLEA

L’Assemblea general, integrada per totes les persones col·legiades, és l’òrgan sobirà del Col·legi. 
Durant l’any 2014 s’han celebrat dues assemblees: una Assemblea general ordinària i una Assemblea 
general extraordinària. 

A l’Assemblea general ordinària del COTOC del 14 de febrer hi van participar un total de 13 col·legiades 
i col·legiats: 10 hi van assistir i 3 van delegar el vot.

A l’Assemblea general extraordinària del 14 de febrer hi van participar un total de 13 col·legiades i 
col·legiats: 10 hi van assistir i 3 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.

3. Organismes col·legials

L’actual junta de Govern del COTOC està formada per:

Degana:
Sra. Silvia Callejas Catalán
deganat@cotoc.cat

Vicedegana:
Sra. marta Gutiérrez Lengua
vicedeganat@cotoc.cat

Secretària:
Sra. Estefania montiel
secretaria@cotoc.cat

Tresorera:
Sra. Patricia martínez Córdoba
tresoreria@cotoc.cat

Vocals de Formació Continuada:
Sra. Jennifer Gallego Rodríguez
formacio@cotoc.cat

Sra. Catalina Comas Colom
fc@cotoc.cat

Vocals de Comunicacions:
Sra. marta Iglesias Campo
comunicacions@cotoc.cat

Sra. Estela medina Pitarch
premsa@cotoc.cat

Vocal d’Informació i Atenció:
Sra. manuela Yerbes murillo
info@cotoc.cat

Vocal de Legislació:
Sra. Roser massana i Riera
legislacio@cotoc.cat



COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA 8

memòria 2014
3. Organismes col·legials

Foto de la junta i 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 de qualsevol entitat i organisme públic i privat; i vetllar per l’acompliment 
dels acords de la Junta de Govern.

Les activitats portades a terme són:

Representar el COTOC: 

 › A la Comissió de creació del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales

 › A la Comissió de Terapeutes Ocupacionals en relació a l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis 
professionals

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

 › Davant el Departament de Benestar Social i Família, el Departament de Justícia i el Departament de 
Salut

 › Davant les universitats catalanes que imparteixen el grau de teràpia ocupacional

 › Davant de diferents entitats i institucions vinculades al món de la teràpia ocupacional

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

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

 › Contractar i dur a terme tot tipus d’actes i documents propis de la gestió i administració col·legials, 
inclosos els que siguin propis del tràfic econòmic, bancari i financer.

 › Subscriure i atorgar contractes, documents i convenis d’interès del Col·legi.

 ›  Resoldre les situacions d’urgència, donant-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 secretaria són tramitar les col·legiacions i realitzar les 
tasques derivades de la gestió col·legial. Així com vetllar per la creació, aprovació i arxiu de les 
actes de les reunions de la Junta de Govern, de les assemblees i, en general, tenir cura de la 
documentació de l’entitat. 

Les activitats portades a terme són:

Tramitar noves col·legiacions i realitzar les tasques derivades de la gestió col·legial:

 › Revisar la documentació i tramitar altes, baixes i modificació de dades col·legials.

 ›  Realitzar certificats diversos.

 ›  Informar de les dades col·legials al Registre de les Professions Sanitàries.
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Vetllar per la creació, aprovació i arxiu de les actes:

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

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

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

 ›  Instaurar la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades).

Coordinar les comissions i seccions del COTOC:

 › Redactar, actualitzar i vetllar pel compliment de les normes de funcionament de les comissions i 
seccions del COTOC.

 › Recopilar les actes de les comissions i els grups d’especialització.

Tresoreria: Els objectius principals de tresoreria són vetllar per la situació econòmica del Col·legi, 
mantenint un nivell òptim de registre de despeses i assolint un sistema de pagament adient a les 
necessitats d’aquest.

Les activitats portades a terme són:

Vetllar per la situació econòmica del Col·legi:

 › Revisió del pressupost i elaboració del compte de resultats del 2014 (veure annex 2).

 ›  Establiment del pressupost previst per al curs 2015.

 ›  Comunicació fluïda amb l’entitat bancària del Col·legi.

 ›  manteniment de reunions continuades i coordinació amb l’assessora fiscal i contable pel bon 
acompliment econòmic del Col·legi.

 ›  Registre i valoració de les despeses i ingressos.

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

 ›  Comunicació a la Junta de Govern sobre la situació econòmica del Col·legi en tot cas.

Vocalia de Formació Continuada: Durant l’any 2014, l’objectiu principal ha estat oferir noves 
modalitats formatives com és la formació exprés (5h cada taller) i les masterclass gratuïtes.

Les activitats organitzades són:

Aquest any s’han organitzat 10 ofertes formatives de tipologies diferents de les quals se n’han portat 
a terme 5. La participació ha estat de 41 terapeutes ocupacionals. El nombre d’inscripcions als cursos 
ha estat baixa, com anys anteriors.
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CURSOS:

 › Abordatge de l’oci des de la teràpia ocupacional

 › Teràpia ocupacional en pacients cremats

 › Abordatge de teràpia ocupacional en el pacient neurològic: extremitat superior 

 › Abordatge terapèutic en la infància: psicomotricitat

 › Curs teoricopràctic d’adaptació funcional de la vivenda

 › Curs teoricopràctic de sedestació, posicionament i prevenció antiescares

FC EXPRÉS:

 › Embenat neuromuscular

 ›  Anatomia funcional I i II

 ›  Sedestació, posicionament i prevenció antiescares

MASTERCLASS:

 › Les últimes novetats en els productes de suport per a les upp en sedestació

El grau de satisfacció dels assistents a les activitats formatives del COTOC es mesura
entre els valors de mínim 0 a màxim 5.

Grau de satisfacció dels assistens
a les activitats formatives del COTOC

CONTINGUT METODOLOGIA DOCENTS UTILITAT ACONDICIONAMENT

4,55 4,44 4,20
4,75 4,90
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Vocalia de Comunicacions: L’objectiu general d’aquestes vocalies és vetllar perquè tots els 
col·legiats estiguin informats de l’actualitat respecte a la teràpia ocupacional i respecte a l’entitat a 
través dels diversos canals de comunicació de què disposa el COTOC com la pàgina web, l’enviament 
del butlletí digital Breus i realitzar tasques de difusió de la professió a través de diverses activitats. 

Les activitats portades a terme són:

 › Les edicions de les revistes número 2 i 3 (gener i juliol de 2014), que inclouen noves seccions.

 ›  La traducció de la web al castellà, passant a ser bilingüe.

 ›  La gestió i actualització del contingut de la web del COTOC: s’han publicat més de 100 notícies 
relacionades amb la teràpia ocupacional i el COTOC; s’han publicat 68 ofertes laborals, així com 
promocionat cursos, xerrades i esdeveniments.

 ›  L’enviament de comunicacions i butlletins digitals mensuals (Breus).

 ›  La gestió i actualització de les xarxes socials Facebook i Twitter, en les quals s’han incrementat el 
número de “m’agrada” (433) i “Seguidors” (154). També s’ha creat un nou grup de Facebook 
(Rehabilitació Física COTOC). 

 ›  La creació de protocols de publicitat d’empreses i/o entitats externes a la web del COTOC i els 
enviaments via mail.

Vocalia d’informació i atenció: L’objectiu general de la vocalia d’Informació i Atenció és donar 
assessorament a tots els col·legiats i col·legiades, persones, entitats, institucions públiques i/o 
privades, empreses, etc., que es posen en contacte amb el Col·legi. Aquest assessorament es duu a 
terme mitjançant correu electrònic, via telefònica, atenció presencial a la seu i xarxes socials.

Les activitats portades a terme són:

 › Atendre les trucades telefòniques, consultes a través de correu electrònic i/o xarxes socials.

 ›  Cercar i respondre, de forma conjunta amb la resta de Junta, consultes que necessitin un 
assessorament específic.

 ›  Informar a la resta de la Junta de Govern sobre consultes i/o propostes d’interès que facin al COTOC.

 ›  Enviament dels certificats de col·legiació.

 ›  Enviament de les pòlisses de l’assegurança de responsabilitat civil.

 ›  Recollida de documentació certificada i enviament de cartes retornades a la seu.

 ›  Atenció presencial a la seu.

 ›  Recopilar les confirmacions d’assistència als actes que realitza el COTOC.

 ›  Coordinació amb els serveis externs de neteja i manteniment de la seu.
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Vocalia de legislació: Els objectius de la vocalia de Legislació són assessorar-se i dur a terme les 
activitats necessàries per donar suport al manteniment i bon funcionament legislatiu del Col·legi així 
com d’aquells aspectes jurídics que puguin afectar la teràpia ocupacional. 

Les activitats desenvolupades són:

Manteniment i funcionament legislatiu: 

 › manteniment de reunions periòdiques amb els assessors jurídics del COTOC actuant com a referent 
entre aquests i la Junta de Govern.   

 ›  Recollir, organitzar i actualitzar la informació relacionada amb la legislació de la teràpia ocupacional 
i dels col·legis professionals.

 ›  Conèixer i comunicar a la Junta de Govern i als col·legiats la informació rellevant relacionada amb 
la legislació de la disciplina i dels col·legis professionals així com aquella que pugui afectar la 
teràpia ocupacional.

 › Realitzar els tràmits necessaris per mantenir i vetllar pel bon funcionament del servei 
d’assessorament laboral, fiscal i jurídic del COTOC.

 ›  Participar en el desenvolupament d’aspectes legals lligats al Col·legi.

 ›  Revisar les propostes legislatives que estiguin en tràmit d’informació pública i fer propostes 
d’al·legacions a consensuar amb la Junta de Govern. 

 ›  Participar a reunions amb l’administració o entitats que tinguin a veure amb aspectes legals de la 
teràpia ocupacional i/o els col·legis professionals.  

 ›  Revisió dels estatuts del COTOC.

3.3. COmISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA DE GOvERN

Les comissions delegades de la Junta de Govern tenen com a finalitat essencial assistir a la Junta 
de Govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que fa a les funcions 
públiques que l’ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals, i els hi delegarà aquelles 
facultats que cregui convenients. Estan formades per un responsable membre de la Junta de Govern 
i persones col·legiades. Per inscriure’s en una comissió ja existent és necessari estar col·legiat i 
omplir la sol·licitud per ser-ne membre.

1. Comissió de Premsa: L’objectiu d’aquesta comissió és col·laborar amb la Junta de Govern en 
diverses activitats que es duen a terme com són: la Revista del COTOC, la Biblioteca del COTOC, 
creació de notícies per a la pàgina web, etc. Està coordinada per la Sra. Estela medina, vocal de 
comunicacions.

Activitats realitzades:

 › Reunions per definir i proposar tasques a realitzar.

 ›  Treballar en la creació de la Biblioteca (protocol de préstec i categorització de llibres).

 ›  Col·laborar en la recerca i tria dels articles a publicar a la Revista.

 ›  Realitzar les entrevistes incloses a la Revista.

 ›  Revisar articles de butlletins de l’APTOC per publicar a la web del COTOC.
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Aquesta comissió està formada per: (membres a 31 de desembre de 2014)

 › Sra. Noelia García, núm. col. 015

 ›  Sra. marta Iglesias, núm. col. 005

 ›  Sra. Estela medina, núm. col. 034

 ›  Sra. Paula méndez, núm. col. 063

 ›  Sra. Sara moratalla, núm. col. 044

 ›  Sra. Ana maria Palomares, núm. col. 014

2. Comissió de Traduccions: L’objectiu d’aquesta comissió és col·laborar amb la Junta de 
Govern en diverses activitats que es duen a terme com són: traducció de notícies per a la pàgina web, 
traducció i revisió de textos diversos, correcció de textos que es publiquen a la Revista del COTOC, etc. 
Està coordinada per la Sra. marta Iglesias, vocal de comunicacions.

Activitats realitzades:

 › Traduir totes les notícies publicades a la pàgina web al castellà.

 ›  Traduir part del contingut de la web al castellà.

 ›  Traduir documents com el protocol de funcionament dels Grups i Comissions del COTOC, el 
funcionament de la publicitat a través de la web i dels enviaments, entre d’altres.

 ›  Revisar documents com el contracte d’inserció de publicitat a la Revista del COTOC, entre d’altres.

 ›  Revisar el contingut de la Revista 1 i 2 del COTOC.

 ›  Reunir-se de manera anual.

Aquesta comissió està formada per: (membres a 31 de desembre de 2014)

 ›  Sra. Silvia Callejas, núm. col. 003

 ›  Sra. Cristina García, núm. col. 033

 ›  Sra. Paula Gómez, núm. col. 063

 ›  Sra. Laura González, núm. col. 327

 ›  Sra. marta Iglesias, núm. col. 005

 ›  Sra. Estela medina, núm. col. 034

 ›  Sra. Sara moratalla, núm. col. 044

 ›  Sra. Laura Pasarín, núm. col. 270

3. Comissió Codi Deontològic de teràpia ocupacional:  Aquesta comissió té l’objectiu de crear 
un codi ètic i deontològic de teràpia ocupacional d’aplicació a l’àmbit de Catalunya. Està coordinada 
per la Sra. Roser massana, vocal de legislació, i té com a segona coordinadora la Sra. marta Gutiérrez, 
vicedegana del COTOC. 
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Activitats realitzades:

 › S’han dut a terme set reunions durant el 2014 en les que s’han acordat les tasques a dur a terme en 
el període entre reunions, s’han posat en comú les tasques realitzades i s’han debatut les diferents 
aportacions. 

 ›  Inici de la redacció del bé intern de la professió. El bé intern és específic de cada activitat professional 
i és el que dóna sentit i legitima aquella activitat. 

 ›  Propostes d’índex de temes per a la redacció del codi deontològic.

 ›  Propostes de redacció dels articles per al futur codi ètic i deontològic.  

 ›  Redacció d’exemples que clarifiquin els articles redactats. 

 ›  Inici de l’elaboració d’un glossari i definició de diferents termes relacionats amb la professió.

 ›  Lectura de codis deontològics de teràpia ocupacional així com d’altres professions. 

 ›  Recerca bibliogràfica i lectura d’articles i documents relacionats amb l’ètica. 

 ›  Redacció de notícies per a la Revista del COTOC.

Aquesta comissió està formada per: 

(membres fins el desembre de 2014)

 ›  Sra. mª Josefa Adrados Díaz de Rada, núm. col. 107 

 › Sra. Aida Arcusa Abad, núm. col. 060 

 › Sra. Cristina Bonet Torres, núm. col. 059 

 › Sra. Laura Fontcuberta Silva, col. 124 

 › Sra. Jennifer Gallego, núm. col. 001

 ›  Sra. marta Gutiérrez Lengua, núm. col. 002

 ›  Sra. Roser massana, núm. col. 039 

 › Sra. Estela medina Pitarch, núm. col. 034 

 › Sra. Betsabé méndez, núm. col. 049 

 › Sra. Estefanía montiel, núm. col. 004

 ›  Sra. Pascale Pérez, col. 234 

(membres fins el setembre de 2014)

 › Sra. m. Ángeles Garijo Álvarez, núm. col. 16 

 › Sra. marta Iglesias Campo, núm. col. 5

 ›  Sra. Patrícia López López, núm. col. 241

 ›  Sra. mercè López Salvador, núm. col. 12

 ›  Sra. mireia Pina Rosean, núm. col. 195

 › Sr. Raúl Ruiz Castillo, núm. col 266
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4. Comissió de Difusió i Competències Professionals: Té els objectius de donar a conèixer 
el rol del terapeuta ocupacional i el COTOC com a entitat representant del col·lectiu professional 
a Catalunya; i de defensar les funcions específiques de la professió i actuar en casos d’intrusisme 
professional, iniciant les accions a dur a terme per la via pedagògica i, en aquells casos que sigui 
necessari, la legal. Està coordinada per la Sra. marta Gutierrez, vicedegana. Com a coordinadora 
de la subcomissió de competències i intrusisme professional hi ha la Sra. Roser massana, vocal de 
legislació.  

Activitats realitzades:

 › Creació de documentació per difondre la teràpia ocupacional.

 ›  Recull de material d’interès per difondre la teràpia ocupacional.

 ›  Participació a la Festa major del barri de Torre Llobeta i vilapicina.

 ›  Planificació d’esdeveniments i activitats per donar a conèixer la professió.

 ›  Actuació vers ofertes de feines que feien un ús inadequat de la formació, rol, funcions i àmbit 
professional de la teràpia ocupacional.

 ›  Informar a les comunitats autònomes pertinents de l’existència de propostes formatives que feien 
un mal ús del terme teràpia ocupacional.

 ›  Inici de la creació d’un fons documental de pràctica basada en l’evidència.

Aquesta comissió està formada per: 

(membres a desembre de 2014)

 › Sra. miriam Atienza mañas, núm. col. 236 

 › Sra. maría Baladas Ortí, núm. col. 032 

 › Sra. Núria Filló Papiol, núm. col. 242 

 › Sra. Jennifer Gallego, núm. col. 001

 › Sra. Noelia García, núm. col. 015 

 › Sra. Paula Gómez Tinajas, núm. col. 063 

 › Sra. marta Gutiérrez Lengua, núm. col. 002

 › Sra. Roser massana, núm. col. 039

 › Sra. Inés Solsona martí, núm. col. 006

 › Sra. manuela Yerbes murillo, núm. col. 110

3.4. SECCIONS COL·LEGIALS

Les seccions del COTOC són diferents espais d’adscripció voluntària que tenen l’objectiu d’agrupar 
als col·legiats, per diferents motius. Els objectius, la metodologia de treball i les activitats realitzades 
estan definides pels propis membres de cada grup amb la supervisió de la Junta de Govern. Per 
adscriure’s a un grup és necessari estar col·legiat i omplir la sol·licitud per ser-ne membre.
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3.4.1. GRUPS D’ESPECIALITzACIó: 

Agrupen als col·legiats que exerceixen o estan interessats en exercir en la mateixa especialitat de la 
teràpia ocupacional i volen profunditzar en aquesta.

1. Grup d’especialització per a la gent gran:  Aquest grup té per objectius generals promoure 
i difondre el paper del terapeuta ocupacional en l’àmbit de la gent gran, així com revisar i actualitzar 
la pràctica professional. La Sra. Ana m. morillas Jiménez és la referent del grup i la Sra. Estefania 
montiel és la referent de Junta. 
grupgentgran@cotoc.cat

Activitats realitzades:

 ›  Unificar criteris sobre la valoració geriàtrica.

 ›  Estar informades sobre actualitzacions i novetats dintre de la teràpia ocupacional i el nostre àmbit 
d’actuació.

 ›  Continuar amb la participació en les Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent 
Gran.

 ›  Participar a la Revista del COTOC.

 ›  Contactar amb altres professionals, organitzacions i col·legis de teràpia ocupacional del nostre 
mateix àmbit per fer intercanvi de coneixements i/o trobades.

 ›  Participar a la 4a Jornada de Professionals de Residències Geriàtriques i Centre de dia.

 ›  Fer reunions periòdiques amb els diferents col·legis afectats per l’acord signat entre l’ICASS i les 
principals patronals dels centres residencials de gent gran.

Aquest grup està format per:

 › Sra. Aida Arcusa Abad, núm. col. 060 

 › Sra. Inés maria Barriga Fajardo, núm. col. 160 

 › Sra. Sara Cortés moreno, núm. col. 333 

 › Sra. Ana Isabel Díez Ramos, núm. col. 179 

 › Sra. Jessica Garrido Pedrosa, núm. col. 318 

 › Sra. Patricia martínez Córdoba, núm. col. 007 

 › Sra. Ana m. morillas Jiménez, núm. col. 135

 ›  Sra. Lara Rodríguez martínez, núm. col. 018

 ›  Sra. manuela Yerbes murillo, núm. col. 110 

3.4.2. 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 consolidar una xarxa de suport entre aquests.
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1. Grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya: Les activitats previstes són, entre d’altres, 
la planificació d’activitats formatives de manera interna ja siguin els mateixos membres de la comissió 
els formadors, com amb formadors externs. Les Sres. Pilar marmi i Núria Salvans són les referents 
del grup i la Sra. Roser massana és la referent de Junta.

Aquest grup està format per:

 › Sra. Elisabet Capdevila Puigpiquer, núm. col. 274 

 › Sra. Andreu Ferrer Franquesa, núm. col. 043 

 › Sra. Pilar marmi Tarrés, núm. col. 194

 › Sra. Pilar martín márquez, núm. col. 245

 › Sra. Irene morales Pérez, núm. col. 169 

 › Sra. mireia Pina Rosean, núm. col. 195

 › Sra. Queralt Pérez Fábregas, núm. col. 198 

 › Sra. Anna Puigdomènech morell, núm. col. 206

 › Sra. Núria Salvans Agramunt, núm. col. 193 

 › Sra. Laura Soler Pregonas, núm. col. 188

2. Grup territorial de Girona: Arran de la proposta d’una col·legiada, s’està treballant en la creació 
d’un grup territorial a la província de Girona. El passat 22 de novembre es va celebrar la primera 
reunió a la qual van assistir les següents col·legiades:

 ›  Sra. Carme Amer Binimelis, núm. col. 303

 ›  Sra. Eva Corominas Farrés, núm. col. 252 

 › Sra. Laura Duran Roura, núm. col. 93

 ›  Sra. Dúnia Flores mollà, núm. col. 249

 › Sra. marta Guerrero, núm. col. 374 

 › Sra. mónica Ramírez molina, núm. col. 208 
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4.1. PROCÉS DE COL·LEGIACIó Per col·legiar-se cal omplir un formulari de pre-inscripció 
online, mitjançant la web www.cotoc.cat i presentar la documentació sol·licitada:

1. Còpia compulsada del títol oficial o resguard (o presentar l’original   presencialment, juntament 
amb una fotocòpia ordinària)

2. Fotocòpia del DNI

3. 2 fotografies actuals tipus carnet

4. Autorització per a la domiciliació bancària (omplerta i signada)

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

6. Comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació (incloent el concepte matrícula i el nom 
del nou col·legiat) al número de compte de Banc Sabadell: 0081 0149 96 0001380644

7. Sol·licitud de quota reduïda (omplert i signat, únicament en cas de complir els requisits necessaris 
i poder-ho justificar)

8. Sol·licitud d’assegurança de responsabilitat civil amb Broker’s 88 (opcional)

4. Les col·legiades i els col·legiats
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4.2. SITUACIó DELS COL·LEGIATS En finalitzar el 2014, el COTOC compta amb un total de 373 
col·legiades i col·legiats. L’any 2013 n’eren 319.

4.3. PERFIL DELS I DE LES TERAPEUTES OCUPACIONALS COL·LEGIATS Una àmplia 
majoria de les persones col·legiades al COTOC són dones (94,2%), residents a la província de Barcelona 
(75,9%) i nascudes entre el 1978 i el 1988 (65%), és a dir, que tenen entre 26 i 36 anys. 

La segona província amb més persones col·legiades al COTOC és Girona, seguida de Tarragona i, per 
últim, Lleida. Un 1% de les persones col·legiades resideix fora de Catalunya.

6%

94%

Dona

Home

DISTRIBUCIÓ PER SEXE EN %

DISTRIBUCIÓ EN % SEgONS PROvíNCIa DE RESIDèNCIa
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La data de finalització dels estudis en la majoria de persones col·legiades (69%) va del 2001 al 2011, de 
les quals un 92% correspon a la titulació de terapeuta ocupacional a través de diplomatura i en molta 
menor mesura hi ha la presència de graduats (5%) i de llicenciats (3%).

DATA DE NAIXEMENT DE LES PERSONES COL·LEGIADES
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La majoria de persones col·legiades (92,3%) tenen la diplomatura de teràpia ocupacional.

DISTRIBUCIÓ EN % SEGONS EL FORMAT DE LA TITULACIÓ DE TERAPEUTA OCUPACIONAL

5% 3%

Diplomatura

Grau

Altres92%
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Pel que fa a les universitats on els i les col·legiades del COTOC han obtingut el títol de terapeuta 
ocupacional, trobem que un 84% l’ha obtingut a universitats catalanes (un 62% a l’EUIT, adscrita a la 
UAB, i un 22% a la Uvic), un 11,6% a universitats de l’estat espanyol, un 1% a universitats d’Amèrica 
del Sud i un 0,6% a universitats europees de fora de l’estat espanyol.

DISTRIBUCIÓ EN % DE LA UNIVERSITAT DE GRADUACIÓ
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Els terapeutes ocupacionals tenen l’opció de col·legiar-se a través de diferents tipus de quotes, la 
més habitual és la quota normal (80%) i en segon lloc trobem la quota júnior, cosa que ens indica que 
un 6% dels col·legiats fa menys de dos anys que s’ha titulat com a terapeuta ocupacional. Actualment 
la taxa d’atur entre els terapeutes ocupacionals col·legiats és d’un 7%.

DISTRIBUCIÓ EN % SEgONS la fORma DE PagamENT DE la qUOTa al COTOC
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L’àmbit en que més treballen les terapeutes ocupacionals col·legiades és el de geriatria (39%), 
seguit del de la salut mental (14%). Amb el mateix percentatge es troben l’àmbit de rehabilitació 
física i l’àmbit sociosanitari (7%), seguit del de neurorehabilitació (6,7%), el de pediatria (5%) i el dels 
productes de suport (3%).

Per dur a terme la gràfica en la que es pot visualitzar la distribució en tant per cent dels àmbits 
d’intervenció s’han unificat tots aquells àmbits en els quals hi teballen menys de dues persones 
creant la categoria altres. Per dur a terme aquesta classificació només s’ha tingut en compte la 
primera funció a la que es feia referència, en cas que una persona hagi especificat que treballa en 
més d’un àmbit d’intervenció. S’han unificat els àmbits referits com a geriatria i gent gran sota el títol 
de geriatria. S’han unificat els àmbits de psiquiatria i salut mental sota el títol salut mental. S’han 
unificat els àmbits de pediatria i els d’infància sota el títol pediatria, s’han unificat els àmbits de 
neurologia amb els de neurorehabilitació sota el títol neurorehabilitació. 
Especificar també que en aquesta gràfica no hi ha la totalitat de les col·legiades, ja que hi ha dades 
que no s’han facilitat.

DISTRIBUCIÓ EN % DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
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5.1. ACTIvITATS I SERvEIS PEL COL·LEGIAT  

Accés a l’àrea del col·legiat / perfil: 

Tots els col·legiats disposen d’un nom d’usuari i contrasenya per accedir a una àrea de la pàgina 
web amb informació rellevant i restringida per als col·legiats i d’un perfil professional on mostrar les 
dades que cada col·legiat desitgi.

Comunicacions:

La web: eina que permet estar informades a les persones col·legiades, que facilita el creixement 
professional a través de la borsa de treball, l’apartat de formació continuada, etc.

La Revista: editada semestralment i exclusiva per a les persones col·legiades i per fer tasques de 
difusió de la professió i de l’entitat.

Breus: butlletí electrònic amb un recull de les notícies més rellevants del mes.
Fons documental: material documental relacionat amb la teràpia ocupacional, conservat per la seva 
importància històrica. Els col·legiats hi tenen accés a la seu. 

Biblioteca: a disponibilitat dels col·legiats a la seu per a consultes. 

Xarxes socials: amb notícies i publicació d’activitats d’interès pel col·lectiu.

5. Serveis col·legials

26

LA REVISTA DEL COTOC26

figura 6 a.B.C.D.E.f.g.H

Imatge: Francesc Octavio

Al mateix temps, la base de 

sedestació, que és el seient, és 

fonamental per repartir les pressions i 

construir les capacitats de sustentació 

superior (tronc i cap); per això és un 

dels camps més treballats per les 

marques i empreses especialitzades, 

que ens ofereixen diverses solucions 

en forma de coixins i dispositius 

adaptables a cada cas.

figura 7 a,B,C,D,E,f,g

Imatge: Francesc Octavio

dels bessons podem tenir postures 

pèlviques alterades.

figura 8 a,B,C,D,E,f,g,

Imatge: Francesc Octavio

aNÀlISI

En el procés de posicionament, 

podem trobar que l’objectiu és 

alinear un segment però la solució 

no és viable, és adir, poden existir 

variables que no ens permeten 

actuar d’una determinada manera. 

Per tant, hem de tenir en compte les 

diferents estructures i valorar-les 

correctament. Una recomanació 

pot ser seguir un guió d’anàlisi per 

estructures que ens pot ajudar a no 

oblidar cap de les parts implicades:

>Ossos i articulacions: per analitzar 

la posició dels diferents elements, la 

seva relació i els seus components 

patològics.

>Musculatura: detectant les 

alteracions més importants, com 

escurçaments musculars per 

espasticitat, contractura o excés de 

to, o també el contrari, les zones 

on tenim manca d’activitat 

Per últim, la posició de braços 

i cames, és a dir, de membres 

perifèrics, en moltes ocasions és una 

peça clau en la posició del pacient, 

doncs la majoria de desequilibris 

musculars es manifesten en postures 

asimètriques en aquests nivells. És 

molt important col·locar els braços 

ben recolzats en els recolza-braços 

sense elevar l’articulació escàpulo 

-humeral, ni sense forçar rotacions 

internes d’espatlla. Al mateix temps 

que, tant el genoll com el turmell 

poden incidir de forma directa o 

indirecta en la posició de la pelvis, per 

exemple, en escurçaments musculars 

dels isqui tibials, o en escurçaments musculars 

muscular, en paràlisi, hipotonia, etc.

>Sensibilitat, és a dir, neurologia, 

per localització de zones de risc per 

pressió o manca de mobilitat que 

condueixi a un dèficit de dinamisme 

que sigui lesiu a mig i llarg termini.

>Vascularització, molt relacionada 

també amb les nafres, però amb 

altres problemes com els canvis de 

volum (edemes, limfedemes, etc.) 

limitacions en la mobilització i, per 

últim, necrosis tissulars.

>Dermis, com a estudi més visible 

i que ens pot donar informació de 

multitud de problemes, des de 

fisiològics interns (una icterícia, o 

taques  clares en punts determinats 

del cos) fins a infecciosos (taques 

marrons cafè amb llet, o petèquies 

vermelloses) o simplement zones de 

manca d’irrigació o de necrosi (zones 

blavoses o de color negre o fosc).

Un cop recollides les diferents 

variables, tenim tot el conjunt 

d’elements per poder establir 

el tractament amb elements 

posicionadors.

L’anàlisi és el punt més important i 

que requereix de major coneixement 

de biomecànica, clínica i sobretot de 

les diferents tècniques per posicionar 

les estructures que tenim al davant. 

Els terapeutes han de fer un treball 

metòdic i sistemàtic per tal de recollir 

tots els paràmetres necessaris 

per argumentar el seu treball. Al 

mateix temps, de la qualitat d’aquest 

anàlisi (que és el fruit d’una correcta 

valoració prèvia) s’aconseguiran 

els resultats més beneficiosos pel 

pacient i sempre amb el concepte de 

la prevenció i profilaxis com a teló de 

fons de qualsevol treball terapèutic.

francesc Octavio mata

Director de ECOT
Estudis Clínics en Ortopèdia 

Tècnica
Madrid.

procés de luxació en pacients que 

tenen el sostre pélvic sense formar. 

El recolzament en aquests casos ha 

d’anar sempre per sobre del maluc i 

del fémur, i recollir la pala ilíaca per 

la zona lateral de la cresta pélvica, 

però alliberant el que té a sota.

El centre de gravetat és un dels grans 

objectius en el posicionament, en 

aquest sentit, hem de tenir en compte 

que la postura fisiològica “normal” és 

d’una lleugera retroversió pèlvica, i 

per tant una certa posteriorització del 

centre de gravetat corporal. Per tant, 

el nostre objectiu és cercar aquesta 

postura i intentar que la relació entre 

inclinació posterior i control corporal 

es mantingui adequada. Per exemple, 

una solució habitual per seure a 

pacients que tenen hipotonía és la 

d’inclinar el rspatller posteriorment 

de forma exagerada o bé bascular tot 

el seient cap enrere per conseguir 

que la gravetat faci el treball de 

“controlar” el cap o el tronc, peró en 

realitat el que estem fent és estirar 

completament al pacient sobre el 

seient o respatller i inhibim tota acció 

muscular possible. A part d’aixó, 

estem posicionant la línia visual fora 

dels 10 o 15 graus acceptats com més 

óptims per la relació amb l’emtorn 

social.

Des del punt de vista del seient, 

la relació angular entre seient i 

respatller és una eina capital doncs, 

ens permet repartir millor les 

pressions en diferents segments i a 

més a més, podem personalitzar en 

cada cas una cadira determinada. El 

pla sagital en aquest cas és el més 

decisiu:

Sedestació clínica avançada

figura 7

figura 6

figura 8

lectures
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Aquesta gràfica mostra el nombre de nous seguidors a les xarxes socials des de l’1 de gener fins el 31 
de desembre de 2014. S’han incrementat 125 “m’agrada” al Facebook i 104 nous seguidors al Twitter.

Aquesta gràfica mostra el nombre de publicacions a les xarxes socials al llarg del 2014.

Nombre de publicacions
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Comissions delegades de la Junta de Govern i seccions (grups d’especialització i grups 
territorials): Són agrupacions de persones col·legiades que desenvolupen activitats relacionades 
amb una temàtica concreta en benefici dels seus propis objectius i de les finalitats de l’entitat. 

Assessorament laboral, fiscal i jurídic: Els col·legiats disposen d’assessorament gratuït amb 
una empresa externa i gaudeixen d’un descompte especial en les gestions dutes a terme.

Assessorament bancari i financer: Els col·legiats poden gaudir d’aquest assessorament i altres 
avantatges a través del conveni signat entre el COTOC i Sabadell Professional.

intercanvi professional: 
Des del COTOC s’organitzen diferents espais d’intercanvi com són xerrades, la celebració del dia de 
la teràpia ocupacional, intercanvis formatius entre col·legiats, la benvinguda al nous professionals,...

assegurança de responsabilitat civil professional: 
Els col·legiats poden gaudir opcionalment d’aquesta pòlissa col·lectiva davant demandes de 
responsabilitat civil professional.

Descomptes a entitats amb conveni: 
El COTOC disposa d’una sèries de convenis signats amb diferents empreses per tal que els col·legiats 
puguin gaudir d’una sèrie de descomptes en les seves compres.

Borsa de treball: 
El COTOC ofereix un servei de borsa de treball exclusiu pels col·legiats.

Formació continuada: Els col·legiats poden gaudir 
de descomptes especials en els cursos que organitza el 
COTOC. També poden gaudir-ne en aquelles entitats amb 
conveni signat.

La formació continuada és un pilar bàsic en el nostre 
aprenentatge on es conjuga la nostra experiència 
amb nous coneixements, ja siguin de la nostra pròpia 
carrera professional o d’altres disciplines, aspecte que 
ens conduirà a un treball més ric i interdisciplinari.
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5.2. CONvENIS DE COL·LABORACIó Des del COTOC estem treballant per tal d’actualitzar els 
convenis de col·laboració i signar nous convenis per oferir més serveis als col·legiats. Durant aquest 
any s’ha signat conveni amb Òptica Balmes.

Durant els propers mesos es signarà conveni amb diferents empreses de disseny, ortopèdies i de 
formació continuada, per tal d’ampliar els serveis als col·legiats.
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El COTOC, com a entitat representant dels terapeutes ocupacionals a Catalunya, és l’organització 
oficial que es relaciona amb l’Administració i que vetlla per difondre la professió. Amb esforç i 
dedicació, la Junta de Govern actual té la intenció que la professió cada vegada estigui més present 
en diferents àrees susceptibles d’intervenció per part del terapeuta ocupacional, i que la nostra 
professió sigui tinguda en compte quan es planifiquen les polítiques assistencials o de prevenció 
en els àmbits sociosanitaris, de manera que puguem estar presents en els àmbits on es prenen 
decisions importants que afecten a la professió.

En aquest sentit, des de la Junta de Govern durant el 2014 s’han dut a terme un seguit d’accions que 
pretenen assolir l’objectiu citat: 

Entrega de premis de la Intercol·legial

Assistència i participació en els actes de 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya: 

 › Assemblea general de la Intercol·legial

 ›  Entrega de premis 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.

Assistència i participació en els actes i 
reunions informatives convocats pel 
Govern de la Generalitat:

 › Sessió de treball Avantprojecte de Llei 
catalana de col·legis

 ›  Conferència del m. H. President Artur 
mas

 ›  Reunions pel Registre de professionals 
sanitaris

Participació en els consells assessors de la Generalitat de Catalunya: 

 › Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST)

Demanda de reunions per difondre la teràpia ocupacional i presentar el COTOC com a 
representant d’aquesta professió:

 › Reunió amb el conseller de Justícia

 ›  Reunió amb la Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament Professional
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(8s Jornades Interdisciplinars Catalanes de 
Residències de Gent Gran)

XIv CENTO

Participació en jornades i congressos: 

 › 8s Jornades Interdisciplinars Catalanes 
de Residències de Gent Gran: El COTOC 
forma part del comité de les Jornades i 
va coordinar la taula “L’entorn al servei 
de la persona”. Com a membre d’honor 
hi havia la degana Silvia Callejas.

 › XIv Congreso Nacional de Estudiantes 
de Terapia Ocupacional (CENTO): el 
COTOC va col·laborar com a entitat 
patrocinadora del Congrés i va assistir-
hi.

Assistència i participació en grups de 
treball organitzats pels col·legis 
professionals.

 › Assistència a la reunió organitzada 
pels “Col·legis i Associacions implicats 
en el desenvolupament Nacional”.

Participació a comissions estatals de teràpia ocupacional:

 › Reunions de la Comissió de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals

 ›  Reunions del Comité Gestor per a la creació del Consejo General de Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales

Presentació d’al·legacions a l’Administració pública (per a més informació veure Annex 1)

 › ORDRE BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis 
dels centres residencials per a gent gran de la cartera de serveis socials. 

 ›  DECRET 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT).  

 ›  ORDRE SLT/363/2014, de 10 de desembre, de creació del Consell de les professions sanitàries de 
Catalunya. 

 ›  Projecte de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (Llei catalana de 
col·legis professionals). 

 ›  Projecte de decret dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de 
Catalunya. 

 ›  Projecte de decret dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit 
de salut pública.
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Crear espais d’intercanvi, participació, reflexió i divulgació de la professió és una altra de les fites del 
COTOC. Amb aquest objectiu, durant l’any 2014 es van portar a terme diferents actes i la publicació 
del Cens de terapeutes ocupacionals de Catalunya 2011-12.
S’han realitzat actes exclusius per a col·legiats, com les assembles. D’altres dirigits a terapeutes 
ocupacionals i a estudiants de la professió, com la Jornada de Benvinguda als nous professionals o 
les xerrades preformatives. I també activitats obertes al públic en general, com el dia de la teràpia 
ocupacional o la participació a la Festa major de Torre Llobeta i vilapicina.

14 fEBRER
aSSEmBlEa gENERal ORDINÀRIa I aSSEmBlEa gENERal EXTRaORDINÀRIa.

25 aBRIl
CElEBRaCIÓ DEl DIa DE la TERÀPIa OCUPaCIONal DE l’aNY 2014 al COTOC
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31 maIg
XERRaDES PREfORmaTIvES DEl COTOC

4 I 8 D’OCTUBRE
El COTOC a la fESTa maJOR DE TORRE llOBETa I vIlaPICINa 2014

19 DE SETEmBRE
aCTE DE BENvINgUDa alS NOUS PROfESSIONalS 2014
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PUBlICaCIÓ DEl CENS DE 
TERaPEUTES OCUPaCIONalS 
DE CaTalUNYa 2011-12

PRImERa REUNIÓ DE la 
COmISSIÓ DE DIfUSIÓ I 
COmPETèNCIES

PRImERa REUNIÓ DEl 
gRUP TERRITORIal DE 
gIRONa

 PRImERa REUNIÓ DE la COmISSIÓ DEl CODI èTIC I DEONTOlÒgIC
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8.1. INFORmE D’AUDITORIA / BALANç ECONÒmIC 
S’ADJUNTEN DOCUmENTS ORIGINALS ESCANNEJATS A PàGINES SEGüENTS.
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1. aCTiViTaT DE l’ENTiTaT

El COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA (COTOC) té domicili social a Barcelona, 
carrer vilapicina, 49, baixos, i el seu CIF és Q0801914C.

D’acord als 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 l’actuació professional de les persones col·legiades s’ajusti als interessos i a les necessitats de 
la població, tot garantint, segons sigui possible, el compliment de la bona pràctica i de les obligacions 
deontològiques de la professió.

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

 › Creació de documentació per difondre la teràpia ocupacional.

 › Oferir la informació necessària per accedir a la professió i per al seu exercici així com facilitats 
en la gestió dels tràmits relacionats.

 ›  Posar a disposició de les persones col·legiades serveis de comunicació, econòmics financers i 
d’altres relacionats.

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

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

 ›  mantenir públics els estatus, els codis deontològics i de bones pràctiques professionals, les 
dades de les persones col·legiades i els sistemes de reclamació relatius a l’activitat col·legial i 
de les persones col·legiades; els recursos que es poden interposar en cas de conflicte, i les 
mesures necessàries per fer efectives les obligacions esmentades. 

 ›  Dur a terme activitats de recerca, de formació i d’atenció a persones d’indrets necessitats 
d’arreu del món, a fi de cooperar en el seu desenvolupament, fomentant així la solidaritat entre 
els pobles.

 ›  Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, tenint cura de respectar estrictament 
el règim de lliure competència.

8. Dades financeres
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2. BasEs DE PrEsENTaCió

Els comptes anuals adjunts s’han elaborat a partir dels registres comptables i inclouen les 
reclassificacions i els agrupaments necessaris  per  a que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l’Associació a 31 de desembre de 2014 segons l’ establert per la 
normativa comptable i fiscal que li és d’aplicació.

En els comptes anuals s’han aplicat tots els principis comptables obligatoris fixats.

Durant l’exercici a que fan referència els presents comptes anuals no ha estat necessari corregir cap 
error procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici. 

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.

3. EXCEDENT DE l’EXErCiCi

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent del exercici 2013:

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 la 
seva corresponent amortització acumulada.

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.  

2013

Import

18.273,13€

18.273,13€

Import

18.273,13€

18.273,13€

Import

18.182,32 €

8.161,39€

Import

8.182,32€

8.182,32€

Bases de repartiment

Excedent de l’exercici

Total base de repartiment = Total aplicació

Aplicació a

Fons social

Total aplicació = Total base de repartiment

2014

Concepte

Aplicacions informàtiques

Percentatge anual d’amortització (2014)

33%
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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 els mateixos.

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 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 
de l´establert en les taules fiscals, pel mètode lineal i a partir de la data de posta en servei. Els 
percentatges anuals d’amortització són els següents:

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. 

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, en 
les següents categories:

 a. Actius financers a cost amortitzat.
 b. Actius financers mantinguts per a negociar

Concepte

Altre immobilitzat

Mobiliari i equips d’oficina

Equips per processos d’informació

Equips de calefacció, ventilació

Percentatge anual d’amortització (2014)

20%

10%

25%

12%
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a) Actius financers a cost amortitzat: préstecs i partides a cobrar

En aquesta categoria s’inclouen els actius que s’han originat en la prestació de serveis per operacions 
de tràfic de l’empresa i la resta de crèdits, com són els préstecs i subvencions concedides per part 
d’administracions públiques i altres entitats, les fiances i els dipòsits constituïts.

Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de 
la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat 
directament 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. 

b) Actius financers mantinguts per a negociar 

El COTOC no disposa d’actius financers d’aquest tipus.

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 dóna de baixa si s’extingeix l’obligació.

A efectes de la seva valoració, es classifiquen en la següent categoria:

Passius financers a cost amortitzat: Dèbits i partides a pagar: 

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l’entitat i aquells que no tenen un origen comercial. 

Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la 
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles i posteriorment, s’han 
valorat pel seu cost amortitzat. També s’inclouen en aquesta categoria, els préstecs rebuts, valorats 
a cost amortitzat.

En els balanços de situació adjunts, es classifiquen com a passiu corrent les operacions amb venciment 
igual o inferior a 12 mesos, i com a passiu no corrent les de venciment superior.

4.6. Existències

Les existències estan valorades al preu d’adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període 
de temps superior a l’any per estar en condicions de ser venudes, s’inclouen en aquest valor les 
despeses financeres oportunes. 

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, 
s’efectuaran les corresponents correccions valoratives. 

El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots els costos estimats 
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d’acabament i els costos estimats que seran necessaris en els processos de comercialització, venda 
i distribució. 

L’entitat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l’exercici, dotant 
l’oportuna pèrdua quan les mateixes es trobin sobrevalorades. 

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la disminució hagin deixat d’existir o quan existeixi 
clara evidència d’increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies 
econòmiques, es procedeix a revertir el import d’aquesta disminució.

4.7. impost de societats

El COTOC és una entitat parcialment exempta del impost de societats segons l’article 9.3 del RDL 
4/2004 de 5 de març, i  no haurà de presentar Impost de societats quan es compleixin els següents 
requisits:

 › Que els ingressos totals no superin 100.000,00 € anuals

 ›  Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superi  
2.000,00 € anuals.

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

En el 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 el impost corrent 
que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exercici, després d’aplicar 
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 
registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què 
s’espera recuperar-los o liquidar-los.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals 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-les 
efectives. 
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com 
passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als 
mateixos d’acord amb els resultat de les anàlisis realitzades.
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4.8. ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del flux real de béns i serveis que representen, amb 
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d’aquestes, 
d’acord amb el principi de meritació.

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

4.9. 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 en base a 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 re-estimades amb 
ocasió de cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a 
les quals van ésser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan 
aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.

4.10. Despeses de personal

El COTOC no disposa de personal.

4.11. subvencions, donacions i llegats.

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

4.12.- Transaccions entre parts vinculades

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

5. iMMoBiliTZaT MaTErial

L’anàlisi del moviment durant l’exercici de l’immobilitzat material i de les seves corresponents 
amortitzacions acumulades es el següent:
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2013

2014

Moviments de l’immobilitzat material

Moviments de l’immobilitzat material

Import 2013

Import 2014

SALDO INICIAL BRUT

(+) Entrades

Mobiliari
Equips per a processos informació
Altre immobilitzat (rètol)

(-) Sortides

SALDO FINAL BRUT

SALDO INICIAL BRUT

(+) Entrades

Mobiliari
Equips per a processos informació
Altre immobilitzat (radiadors)

(-) Sortides

SALDO FINAL BRUT

0,00

1.789,57

565,20
493,95
730.42

0,00

1.789,57

1.789,57

1.044,04

0,00
384,11
659,93

0,00

2.833,61

Moviments amortització immobilitzat material

Moviments amortització immobilitzat material

Import 2013

Import 2013

SALDO INICIAL BRUT

(+) Augments per dotacions
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT

SALDO INICIAL BRUT

(+) Augments per dotacions
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT

0,00

-326,09
0,00
0,00

-326,09

-326,09

-501,31
0,00
0,00

-827,40
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El mètode d’amortització i la vida útil estimada per a cada grup d’elements de l’immobilitzat material 
s’indica a la Nota 4.3.

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.  
L’anàlisi del moviment durant l’exercici de l’immobilitzat intangible i de les seves corresponents 
amortitzacions acumulades es el següent:

Moviments de l’immobilitzat intangible Import 2013

SALDO INICIAL BRUT

(+) Entrades (creació web)
(-) Sortides

SALDO FINAL BRUT

0,00

3.605,80
0,00

3.605,80

Moviments amortització immobilitzat intangible Import 2013

SALDO INICIAL BRUT

(+) Augments per dotacions
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT

0,00

-1.189,91
0,00
0,00

-1.189,91

Moviments amortització immobilitzat intangible Import 2014

SALDO INICIAL BRUT

(+) Augments per dotacions
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT

-1.189,91

-1.189,91
0,00
0,00

-2.379,82

2013

Moviments de l’immobilitzat intangible Import 2013

SALDO INICIAL BRUT

(+) Entrades (creació web)
(-) Sortides

SALDO FINAL BRUT

3.605,80

0,00
0,00

3.605,80

2014

El mètode d’amortització i la vida útil estimada de l’immobilitzat intangible s’indica a la Nota 4.1.
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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.  

6. iNVErsioNs iMMoBiliÀriEs

El COTOC no té inversions immobiliàries

7. BÉNs DEl PaTriMoNi CUlTUral

L’Associació no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del patrimoni  cultural.

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.

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:

El COTOC no disposa d’actius financers a llarg termini

Actius financers a curt termini:

10.- PassiUs FiNaNCErs

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

Passius financers a llarg termini:

El COTOC a data 31 de desembre de 2014 no té cap deute a llarg termini, ni cap deute subjecte a 
garantia real.

Import 2014Import 2013

Tresoreria i altres actius líquids equivalents
Total actius financers a curt termini

31.057,59
31.057,59

21.972,82
21.972,82
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Passius a curt termini:

11. FoNs ProPis

Els fons propis del COTOC tenen la següent classificació:

12. sUBVENCioNs, DoNaCioNs i llEGaTs

COTOC no ha percebut res en concepte de subvencions, donacions i llegats.

13. siTUaCió FisCal

Tal i com s’explica al punt 4.7 el COTOC és una entitat parcialment exempta.
Durant l’exercici no ha facturat més de 100.000,00 € ni ha tingut rendes no exemptes, per tant es 
troba exempta del Impost de Societats per aquest exercici.

14. iNGrEssos i DEsPEsEs

Tal i com s’explica al punt 4.7 el COTOC és una entitat parcialment exempta.
Durant l’exercici no ha facturat més de 100.000,00 € ni ha tingut rendes no exemptes, per tant es trob

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 de l’Associació no 
reben cap tipus de retribució per l’exercici del seu càrrec.

S’ha aprovat l’existència d’unes primes com a rendiment de capital mobiliari per  els membres de la 
Junta de Govern per l’assistència a les juntes de govern. El import d’aquests rendiments durant 2014 
ascendeix a 2.960,00 €.

14.2. Despeses de Personal

No hi ha despeses de personal durant l’exercici 2013 ni 2014.

14.3. Ajuts concedits i altres despeses

No hi ha ajuts concedits durant 2013 ni 2014.

Import 2014Import 2013

Creditors comercials i altres comptes a pagar
Hisenda Pública creditora (retencions professionals) Total 
passius financers a curt termini

267,74
1.194,67
1.286,57

382,18
668,56

1.050,74

Saldo 31/12/2014Saldo 31/12/2013Concepte

Romanent
Excedent de l’Exercici
Fons propis

24.645,05 €
8.182,32 €

32.827,37 €

6.528,32 €
18.273,13 €
24.801,45 €
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14.4. aprovisionaments

El COTOC no reconeix cap moviment dintre la partida d’aprovisionaments ni a 2013 ni a 2014.

14.5. altres despeses de l’activitat

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

-31.209,42
2014

-31.209,42
2013

Altres despeses de l’activitat
a) Arrendaments
b) Reparació y conservació (pintura i reformes seu)
c) Serveis professionals independents (docents, acreditacions...)
d) Primes d’assegurances
e) Serveis bancaris
f) Publicitat i relacions públiques
 - Anunci Diari i DOGC
 - Anunci LOPD
 - Traduccions
 - Disseny
 - Mantenimiento web
 -Hosting i Domini
 -Enviament revista
 -Marketing i divulgació
 -Subscripció revista canadenca
 -Material divulgatiu
 -Targetes junta
 -AAVV
g) subministres

- Telèfon
- Aigua
- Llum

h) Altres Serveis
- Material oficina i varis
- Despeses juntes
- Carnets
- Servei neteja
- Events
- Enginyeria Industrial
- Assessorament fiscal
- Assessorament jurídic
- Advocat consell
- Dietes i desplaçaments consell
- Intercol·legial
- Primes assistència junta

i) Tributs

-5.299,80
-992,58

-4.622,10
-195,72
-496,92

-4.853,73
-735,64

-
-235,96

-1.297,72
-

-421,69
-1.966,64

-196,08
-
-
-

-1.934,22
-932,16
-343,43
-658,63

-11.739,68
-2.161,69
-3.869,16

-220,50
-98,88

-464,75
-665,50

-1.839,20
-2.420,00

-
-
-
-

-1.074,67

-6.388,80
-925,61

-4.892,89
-0,00

-347,29
-15.354,58

-
-211,75
-179,69

-2.221,56
-1.452,00

-250,47
-7.396,87
-2.421,24

-199,80
-379,94
-491,26
-150,00

-2.091,04
-900,77
-395,80
-794,47

-17.859,07
-927,52

-3.043,45
-256,74

-1.038,24
-391,53

0,00
-2.190,10
-4.658,50

-446,54
-1.595,73

-430,00
-2.960,00

-
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14.6. Ingressos i despeses financeres

Durant l’exercici 2014 i 2013 El COTOC ha obtingut els següents ingressos financers i ha suportat les 
següents despeses financeres:

15. aPliCaCió D’ElEMENTs PaTriMoNials i D’iNGrEssos a FiNaliTaTs 
EsTaTUTÀriEs

Tots els ingressos es destinen a finalitats estatutàries.

Durant l’exercici s’ha produït un excedent positiu de 8.182,32 € que es destinarà en els propers 
exercicis al desenvolupament de les activitats estatutàries.

14.7. Variació de les provisions de les activitats

L’Associació no ha dotat cap provisió durant l’exercici 2013 ni 2014.

14.8.- ingressos

El COTOC d’acord amb el seu model de funcionament establert per els seus estatuts, rep fons per a 
desenvolupar la seva activitat fundacional provinents de les següents fonts diferenciades:

 ›  Aportacions i quotes pagades pels seus Col·legiats.

 ›  Prestació de serveis al Col·legiats. (cursos...)

 ›  Altres ingressos excepcionals de diferents actes i promocions que organitza amb l’objecte de 
donar conèixer les seves activitats i projectes de caràcter social i poder obtenir ingressos 
addicionals per al seu finançament. 

Aquests fons van destinats a realitzar l’objectiu fundacional de l’entitat.

Per altra banda, l’Associació ha tingut els ingressos financers indicats a l’apartat 14.6 de la present 
memòria resultants dels rendiments dels comptes corrents.

La composició del saldo d’aquests epígrafs del Compte de Resultats és el que es descriu en la taula 
següent:

Int. Financers i dif. Canvi
Despeses financeres

1,00 € 
 0,00 €

1,67 €
0 €

20142013Concepte

a) Quotes Col·legiats
b) Prestacions de serveis
c) Matricules
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

20142013
1. Ingressos de l’entitat per la seva activitat pròpia 57.811,10

47.582,30
5.669,94
4.190,66

368,20

50.996,88
47.994,05

2.362,83
0,00

640,00



COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA 50

memòria 2014
8. Dades financeres

16. oPEraCioNs aMB ParTs ViNCUlaDEs

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

A data 31 de desembre de 2014, el COTOC no disposa de cap participació en societats mercantils ni en 
cap altra entitat, i no té vinculació amb entitats que poden ser considerades com 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’assistència a les juntes de govern. Qualsevol operació realitzada amb ells s’ha realitzat a preus i 
condicions de tercers.

17. alTrEs iNForMaCioNs

Durant l’any 2014 no s’ha realitzat cap canvi en la Junta de Govern del Col·legi.

El COTOC no disposa de personal.

18. iNForMaCió sEGMENTaDa

La totalitat dels ingressos i despeses del COTOC corresponen a les activitats desenvolupades en 
l’assoliment de les seves finalitats estatutàries. 
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Balance de situación

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
      I. Inmovilizado intangible
          2060    APLICACIONES INFORMÁTICAS
          2801    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON
      II. Inmovilizado material
          2160    MOBILIARIO
          2170    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
          2190    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
          2816    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB
          2817    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU
          2819    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR
B) ACTIVO CORRIENTE
      VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.
          5700    CAJA, EUROS
          5720    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO
T O T A L   A C T I V O

A) PATRIMONIO NETO
 A-1) Fondos propios
      I. Capital
      1. Capital escriturado
          1010    FONDO SOCIAL
      V. Resultados de ejercicios anteriores
      VII. Resultado del ejercicioB) ACTIVO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
      IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
      1. Proveedores
      b) Proveedores a corto plazo
          4000    PROVEEDORES (EUROS)
      2. Otros acreedores
          4100    ACREEDORES POR PRESTACIONES D
          4751    HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P
T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO

PASIVO

3.232,19
1.225,98
3.605,80

-2.379,82
2.006,21

565,20
878,06

1.390,35
-113,04
-343,01
-371,35

31.057,59
31.057,59

15,80
31.041,79
34.289,78

32.827,37
32.827,37
24.645,05
24.645,05
24.645,05

0
8.182,32
1.462,41
1.462,41

-66,50
-66,50
-66,50

1.528,91
334,24

1.194,67
34.289,78

3.879,37
2.415,89
3.605,80

-1.189,91
1.463,48

565,20
493,95
730,42
-56,52

-123,49
-146,08

21.972,82
21.972,82

0,00
21.972,82
25.852,19

24.801,45
24.801,45

6.528,32
6.528,32
6.528,32

0,00
18.273,13

1.050,74
1.050,74

-1,00
-1,00
-1,00

1.051,74
383,18
668,56

25.852,19

2013

2013

2014

2014
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

      3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
          7050    PRESTACIONES DE SERVICIOS
      9. Otros gastos de explotación
          6210    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
          6220    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
          6230    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
          6250 PRIMAS DE SEGUROS
          6260    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
          6270    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.
          6280    SUMINISTROS
          6290    OTROS SERVICIOS
          6310 OTROS TRIBUTOS
      10. Amortización del inmovilizado
          6800    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
          6810    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
      A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
      14. Ingresos financieros
          7690    OTROS INGRESOS FINANCIEROS
      B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
      C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
      D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

57.811,10
57.442,90

-47.938,56
-6.388,80

-925,61
-4.892,89

0
-347,29

-15.354,58
-2.091,04

-17.938,35
0

-1.691,22
-1.189,91

-501,31
8.181,32

1,00
1,00
1,00

8.182,32
8.182,32

50.996,88
50.996,88

-31.209,42
-5.299,80

-992,58
-4.622,10

-195,72
-496,92

-4.853,73
-1.934,22

-11.739,68
-1.074,67
-1.516,00
-1.189,91

-326,09
18.271,46

1,67
1,67
1,67

18.273,13
18.273,13

20132014
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

6.528,32

6.528,32
6.528,32

6.528,32

18.116,73

18.116,73
24.645,05

Capital 
escriturado

Reservas Resultados 
de ejercicios 
anteriores

Otras 
aportaciones 
de socios

Resultado 
del ejercicio

Dividendo
a cuenta

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 
neto

Ajustes por 
cambios de 
valor

Subvenciones 
donaciones 
y legados 
recibidos

TOTALCapital no 
exigido

Prima de 
emisión

Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 
propias

18.273,13

18.273,13

18.273,13
8.182,32

-18.273,13

-18.273,13
8.182,32

18.273,13

6.528,32

6.528,32
24.801,45

24.801,45
8.182,32

-156,40

-156,40
32.827,37

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012
  I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores
  II. Ajustes por errores 2012 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013
  I. Total ingresos y gastos reconocidos
  II. Operaciones con socios o propietarios
    1. Aumentos de capital
    2. (-) Reducciones de capital
    3. Otras operaciones con socios o propietarios
  III. Otras variaciones del patrimonio neto
    1. Movimiento de la reserva de revalorización
    2. Otras variaciones
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013
  I. Ajustes por cambios de criterio 2013
  II. Ajustes por errores 2013
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014
  I. Total ingresos y gastos reconocidos
  II. Operaciones con socios o propietarios
    1. Aumentos de capital
    2. (-) Reducciones de capital
    3. Otras operaciones con socios o propietarios
  III. Otras variaciones del patrimonio neto
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8. Dades financeres

L’import de la quota semestral fa front a les despeses derivades del funcionament del Col·legi i dels 
seus serveis als col·legiats, i es presenta a cobrament els mesos de gener i juliol.

Els serveis que s’inclouen en la quota ordinària són els següents:

 › Accés a l’àrea de col·legiat de la pàgina web del COTOC

 ›  Publicacions col·legials

 ›  Assessoria fiscal

 ›  Assessoria laboral

 ›  Assessoria jurídica

 › Serveis d’assessorament financer i subvencions de quota

 ›  Servei de biblioteca

 ›  Descompte en l’adquisició de llibres

 ›  Formació continuada

 ›  Ajuts per a formació continuada (descomptes en els cursos que ofereix el COTOC per als 
col·legiats)

 ›  Borsa de treball

 ›  Seminaris tècnics gratuïts 

 ›  Servei de correu electrònic gratuït per als col·legiats col·laboradors

 ›  Avantatges i descomptes

8.2. Desglossament de les quotes col·legials

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals té establertes les següents quotes:

matrícula de col·legiació: per a les noves altes col·legials, per import de 60 euros, que s’abona una 
sola vegada en iniciar-se la tramitació. El seu desglossament és el següent:

 › Hores de tramitació Junta de Govern: 48 euros

 ›  material d’oficina i notificacions: 12 euros

quota normal semestral: per import de 75 euros.

quota reduïda semestral: per a col·legiats no exercents, júnior, família nombrosa o en situació d’atur, 
per import de 37,5 euros.
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9. Projectes de futur

De cara al proper any 2015, la Junta de Govern es proposa mantenir la línia de treball plantejada 
durant el 2014 i afegir aspectes de millora. 

Un dels majors esforços de la junta es vol dedicar a la participació activa en diferents comissions i 
grups de treball interdisciplinars vinculats a l’àmbit de la teràpia ocupacional. Paral·lelament, des de 
la Comissió de Difusió i Competències Professionals es portaran a terme diferents accions per donar 
a conèixer i  defensar la situació de la professió. En aquesta línia, com a novetat a la Junta de Govern 
2015-17, s’incorporarà la vocalia de Difusió i es continuarà ampliant el contacte amb l’Administració.
A nivell estatal, la creació del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional ofereix un espai 
únic per tal de promoure accions a major escala que millorin la situació dels terapeutes ocupacionals 
i dels usuaris d’aquesta disciplina.

Uns dels aspectes clau assolits durant l’any 2014 va ser la incorporació a l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya. Des d’aquest espai, durant l’any 2015, esperem poder participar 
activament en la presa de decisions que afecten aquest col·lectiu.

Així mateix, es vol augmentar els serveis oferts als col·legiats i col·legiades. Des de la vocalia de 
Comunicacions, per exemple, amb la implantació d’un nou sistema de biblioteca a la web, amb servei 
de consulta i préstec online, i l’ampliació del material bibliogràfic. Des de Formació Continuada 
promovent noves modalitats formatives, cercant nous docents i experts i augmentant la difusió dels 
cursos.

Per altra banda, s’incrementarà el nombre de convenis amb entitats de diferents àmbits per poder 
oferir avantatges als col·legiats i col·legiades. 

Un altre objectiu és seguir treballant en la creació del codi ètic i deontològic del COTOC. Aquest codi 
té l’objectiu de marcar unes pautes ètiques en l’exercici de la teràpia ocupacional i al mateix temps 
poder avaluar la pràctica dels seus professionals. La creació d’un codi deontològic és indicatiu del 
moment maduratiu d’una professió i, que els terapeutes ocupacionals de Catalunya hagin emprès 
aquesta tasca, és una bona notícia per al col·lectiu. 

El recolzament i impuls de la creació d’espais de reflexió i activitats per al col·legiat és una altra de 
les fites proposades de cara al 2015. Per una banda, afavorint la consolidació de grups ja creats, com 
els territorials i, per altra, recolzant les noves propostes de grups amb major trajectòria, com el de 
gent gran.

Per tal de continuar millorant el servei que el COTOC ofereix als col·legiats, es contempla l’opció 
d’incorporar una persona amb funcions administratives ubicada a la seu. S’ampliaran els horaris 
d’atenció a la seu i atenció telefònica.

molt probablement, durant el transcurs de l’any 2015, sorgeixin nous reptes i oportunitats per al 
COTOC, que esperem aprofitar per continuar creixent. 
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10. aNNEX
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aNNEX 1. 
Presentació d’al·legacions a l’administració pública. 

Presentació d’al·legacions a 

l’administració pública

Dins del procediment d’elaboració de 
disposicions reglamentàries, segons l’article 
68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, existeix el tràmit 
d’informació pública. Aquest tràmit permet 
al COTOC al·legar aspectes concrets de la 
redacció d’una llei. 

Durant el 2014 el COTOC ha presentat al·legacions a les següents disposicions reglamentàries:  

> ORDRE BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis 
dels centres residencials per a gent gran de la cartera de serveis socials.

L’objecte d’aquest ordre està composat per un artícle únic: actualitzar els criteris funcionals per 
a la prestació de serveis per part dels centres residencials de gent gran que preveu la cartera de 
serveis socials. Fins el moment d’aprovar aquest ordre les ràtios professionals estaven regulades pel 
DECRET 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.

Les al·legacions es van presentar de forma conjunta entre tots els col·legis professionals afectats: 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya, Col·legi 
Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
i el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

A la taula següent es mostren, de forma comparativa, la pèrdua d’hores de teràpia ocupacional  entre  
l’Ordre de 2010 respecte el decret de 2014.  

Servei de residència assistida 
per a gent gran temporal o 
permanent de grau II 

Servei de residència assistida 
per a gent gran temporal o 
permanent de grau III 

2010 2014

terapeuta ocupacional: 
5 hores/any per persona 
usuària

terapeuta ocupacional: 
17 hores/any per persona 
usuària

terapeuta ocupacional: 
5 hores/any per persona 
usuària

terapeuta ocupacional: 
9 hores/any per persona 
usuària

TO
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En el cas de la teràpia ocupacional, el servei de residència assistida per a gent gran temporal o 
permanent de grau II es queda igual que estava i el de grau III pateix una retallada de 8 hores/any per 
persona usuària. 
Es va rebre resposta formal per part del Departament de Benestar Social i Família, però les demandes 
de modificació no es van incloure a la publicació final del decret. 

> DECRET 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT). 

L’objecte d’aquest decret és regular el Consell de la Discapacitat de Catalunya com a òrgan col·legiat i 
atribuir-li les funcions que ha de dur a terme. Les al·legacions presentades demanaven la modificació 
dels articles 1.2 i 4.1 per tal que els representants dels col·legis professionals, entre els quals, els del 
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, com a professionals que treballen en l’àmbit de la 
discapacitat, s’incorporessin com a vocals permanents del CODISCAT. A la resposta de les al·legacions 
per part del Departament de Benestar Social i Família es desestima la pretensió d’incorporar el 
COTOC dins del CODISCAT i, per tant, els terapeutes ocupacionals no hi poden estar representats. 

> ORDRE SLT/363/2014, de 10 de desembre, de creació del Consell de les Professions Sanitàries 
de Catalunya.  

El Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya (CPSC), s’integra al departament competent en 
matèria de salut, com a òrgan permanent d’assessorament, consulta i participació del departament en 
l’establiment de les polítiques departamentals en matèria professional. L’ordre preveu la incorporació 
d’una persona en representació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. Les al·legacions 
formulades des del COTOC transmetien la valoració positiva per la creació del Consell, així com per 
la incorporació del COTOC com a vocal membre. Per altra banda, es demanava que la representació 
de totes les professions que s’hi veien representades fossin equitatives demanant la modificació de 
l’article 3.3 per tal de garantir la representació equitativa al Consell de les Professions Sanitàries de 
totes les professions sanitàries de Catalunya. No s’ha rebut resposta a les al·legacions formulades i 
s’ha aprovat l’ordre sense les modificacions suggerides. 

> Projecte de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (Llei catalana de 
col·legis professionals). 

Actualment, aquesta llei està en pròrroga d’esmenes a la totalitat dins del tràmit d’aprovació al 
Parlament de Catalunya. L’objecte d’aquesta llei és adaptar el marc legal dels col·legis professionals 
en l’exercici de la professió a la directiva europea i a les necessitats actuals. La normativa, que 
substituirà la de 2006, té com a destinataris directes els 130 col·legis professionals d’àmbit català 
i 18 consells de col·legis professionals catalans. El text preveu col·legis d’adscripció voluntària per 
la llei estatal i reforça, entre altres aspectes, la delegació de funcions públiques de l’Administració 
a les corporacions professionals. En l’escrit d’al·legacions del COTOC a l’avantprojecte de llei es va 
posar en coneixement del Departament que el COTOC feia una valoració positiva de la tramitació de 
la llei i es va sol·licitar que es modifiqués l’article 54.5 relatiu al règim econòmic i pressupostari dels 
col·legis professionals per tal que s’admetés la reducció de la quota obligatòria per a d’altres casos de 
necessitat social, a part dels casos de desocupació; i que el Departament actués davant del ministeri en 
defensa de la col·legiació obligatòria dels terapeutes ocupacionals. El Govern va incorporar  l’esmena 
que el COTOC va formular en relació a l’article 54.5, modificant-ne la seva redacció reconeixent de 
forma expressa que els col·legis podran bonificar les quotes col·legials als col·legiats que es trobin en 
una situació acreditada de desocupació o en “d’altres supòsits de necessitat social”. 
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> Projecte de decret dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de 
Catalunya. 

El citat projecte regula la figura del Consell de Salut de Catalunya i la seva composició dins de la 
qual es contemplen un o una vocal “en representació i a proposta de cadascuna de les corporacions 
professionals sanitàries següents: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya i Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.” El 
mateix passa amb els consells de participació territorials, és a dir, amb els consells de participació 
de les regions sanitàries i els consells de participació dels sectors sanitaris. veient que la teràpia 
ocupacional no està representada en cap dels consells regulats pel projecte de decret es presenten 
unes al·legacions que ho sol·liciten. 

A les al·legacions, concretament es sol·licita modificar el projecte de decret per tal que el COTOC 
s’inclogui com a vocal membre del Consell de Salut de Catalunya i dels Consells de participació 
territorial de Salut en representació dels terapeutes ocupacionals.  
A finals de desembre, no s’ha rebut resposta a les al·legacions per part de l’administració. 

> Projecte de decret dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit 
de salut pública.

El projecte de decret té per objecte regular les funcions, la composició i les normes de funcionament 
dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut pública (el 
Consell Assessor de Salut Pública, el Consell Consultiu de Salut Pública, la Comissió Directora de 
Seguretat Alimentària, el Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, el Consell de Salut 
Laboral i els consells territorials consultius i de coordinació de salut pública).

A les al·legacions, es va sol·licitar la modificació del projecte de decret per tal que el COTOC s’inclogui 
com a vocal membre del Consell Assessor de Salut Pública, del Consell Consultiu de Salut Pública i 
del Consell de Salut Laboral en representació dels terapeutes ocupacionals.

A finals de desembre, no s’ha rebut resposta a les al·legacions per part de l’administració. 



som el que fem i 
quan fem, ocupem 
un lloc al món.
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