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

L’any 2017 es va iniciar el tercer mandat, i es va constituir la nova Junta de Govern el 22 de gener. Aquesta 
Junta ha mantingut una línia de treball similar a les anteriors, tot adaptant-se a les noves necessitats 
detectades, com la creació d’una nova Vocalia dedicada a vetllar per les competències professionals 
dels/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. En 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 caracteritzava la 
Junta sortint del COTOC. Amb el pas dels mesos, l’adquisició d’experiència s’ha acompanyat d’una nova 
manera de fer. Durant aquest any, s’ha estat treballant especialment en l’adequació del Reglament General 
de la Protecció de Dades així com en el Registre de Professionals Sanitaris a escala estatal. Tanmateix, en 
l’àmbit 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 diferents 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 
obligada a bolcar els seus esforços a prestar tota la informació necessària als col·legiats i a les col·le-
giades en l’àmbit 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 ocu-
pacional i dos premis dirigits al millor treball de fi de grau i treball de fi de màster des de perspectiva 
de la teràpia ocupacional. 

L’any 2021 es va presentar una nova candidatura de Junta per al COTOC, la qual va ser l’única presentada 
i va quedar constituïda com a nova Junta de Govern el 30 de gener de 2021. Durant aquest any, la nova 
Junta ha seguit les tasques pendents de la Junta sortint. Una de les tasques més importants ha estat 
seguir mantenint reunions i contactes amb agents clau del territori i la col·laboració directa del COTOC 
en els nous plans de treball del Departament de Salut.

1.2. Memòria d’activitats i econòmica del 2021: introducció

A continuació s’exposen, per ordre d’aparició, els continguts de la memòria econòmica i d’activitats del 
COTOC corresponent a l’any 2021:

  ›  Es desenvolupen la missió, els valors i la visió global del COTOC, tot fent referència a la nostra 
manera de fer i a les funcions del Col·legi.

  ›  Es presenten els organismes col·legials i les activitats que han desenvolupat, així com la situació 
actual de les comissions i seccions col·legials.

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

  › Es presenta l’apartat dedicat als serveis i la representació dels col·legiats i de 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 
banda, donant suport a la praxi dels/de les terapeutes ocupacionals i cobrint les necessitats del col·lectiu 
mitjançant informació, formació i assessorament als col·legiats i a les col·legiades, i de l’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.

Visió

El COTOC vol ésser la principal entitat professional de la teràpia ocupacional a Catalunya i esdevenir un 
punt de referència tant per als mateixos professionals com per als/per a les ciutadans/es i els àmbits 
institucionals.

Valors

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

Entre els seus òrgans de govern i els seus/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.
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2.2. Funcions del COTOC

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

2. 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 dig-
nitat professional i els drets ciutadans, així com els dels/de les destinataris/àries de la seva 
activitat professional.

3. Representar els interessos generals de l’exercici professional de la teràpia ocupacional davant 
les administracions públiques.

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

5. Fomentar la teràpia ocupacional com a mitjà adequat per a la millora de la salut dels/de les 
ciutadans/es i vetllar perquè el seu exercici respongui, en nombre de professionals i en qualitat, 
a les necessitats de la població.

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

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

8. Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats i de les col·legiades.

9. 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·legia-
des, és l’òrgan sobirà del Col·legi. 
L’Assemblea General Ordinària 
XIII va ser convocada i realitzada 
el dia 24 d’abril de 2021. Hi van 
participar un total de 41 persones 
col·legiades: 19 hi van assistir i 22 
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.

La Junta de Govern del COTOC queda constituïda el mes de gener del 2021 per les persones següents:

Degana
Sra. Carme Olivera Noguerola
deganat@cotoc.cat

Vicedegana
Sra. Mar Busquets Puig
vicedeganat@cotoc.cat

Secretària
Sra. Eva Domingo Vergés 
secretaria@cotoc.cat

Tresorera
Sra. Jennifer Calvo Burgos
tresoreria@cotoc.cat

Vocal de Deganat
Sr. Ángel Pérez de Gracia Pérez
vdeganat@cotoc.cat. 

Vocal de Formació Contínua
Sr. Néstor Aparicio Martín
formacio@cotoc.cat

Vocal de Difusió
Sr. Pere Ayats Murillo
vdifusio@cotoc.cat

Vocal de Competències 
Professionals
Sra. Núria Boixadé Riu
competencies@cotoc.cat

Vocals de Premsa
Sr. Ginés Ruiz Amorós
premsa@cotoc.cat

Vocal de Legislació
Sra. Silvia Ramos Sánchez
legislacio@cotoc.cat
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El mes de juny del 2021 ha tingut lloc la dimissió del vocal de Deganat. Les tasques assignades per a 
aquesta Vocalia, i d’acord amb els Estatuts del COTOC, queden assumides per la resta de membres de 
la Junta. 

Durant l’any 2021 la Junta del COTOC ha dut a terme 16 reunions de Junta: 13 en modalitat presencial 
i 3 en línia. 

Organigrama

Carme Olivera

Deganat

Mar Busquets

Vicedeganat

Núria Boixadé

Competències

Néstor Aparicio

Formació

Ginés Ruiz

Comunicació

Jennifer Calvo

Tresoreria

Silvia Ramos

Legislació

Eva Domingo

Secretaria

Pere Ayats

Difusió

  › Referent Grup Especialització 
Productes de Suport i Adaptacions  
de la Llar

  › Referent Grup Territorial Girona

  › Referent Grup Especialització  
Gent Gran

  › Referent Grup Territorial Catalunya 
Central 

  › Referent Comissió de Difusió

  › Referent Consell Deontològic

  › Referent Grup Especialització Infància 

  › Referent Comissió 
Científica

  › Responsable Comissions i Seccions

  › Referent Grup Especialització Salut 
Mental

  › Referent Grup Territorial de Tarragona

  › Referent Grup Territorial de Lleida
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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 (CGCTO).
  › Al Consejo General de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional en España (SOCINTO).
  › A l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
  › Davant la Fundació Congrés Català de Salut Mental.
  › Davant el Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  › Davant el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
  › Davant la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut.
  › Davant la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut.
  › Davant el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut.
  › Davant el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut.
  ›  Davant el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i el Pla director sociosanitari del De-

partament de Salut.
  ›  Davant l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de 

Salut.
  › Davant el Servei Català de la Salut (CatSalut).
  › Davant l’Institut Català de la Salut (ICS).
  › Davant el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
  › Davant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  › Davant les universitats catalanes que imparteixen el grau de Teràpia Ocupacional.
  › Davant de diferents entitats i institucions vinculades al món de la teràpia ocupacional.
  › Davant la Marató de TV3.
  › Davant l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

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 trànsit 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.
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Coordinació amb l’Agència de Comunicació Dosde2 per tal de difondre el paper de la teràpia ocupacional 
a través de mitjans com la ràdio i la premsa. Durant l’any 2021 s’han publicat vuit articles: 

1. El 2 de març es va emetre l’entrevista a Estefanía Montoya per TV Lleida on explicava la seva 
tasca al Centre Residencial on treballa a Lleida, especialment amb els pacients que han passat 
la COVID-19.

2. El 24 de març es va publicar en diversos mitjans la nota de premsa elaborada des del CO-
TOC amb la col·laboració dels/de les terapeutes ocupacionals Anna Coderch i Ginés Ruiz 
«Terapeutes ocupacionals alerten d’una regressió en la salut mental dels menors». Alguns 
d’aquests mitjans són el Diari de Girona, El Punt Avui, el Mon.cat, Redacción Médica i Social.cat, 
entre d’altres. 

3. El 17 de maig es va publicar al diari El Punt Avui el reportatge anomenat «Pandèmia tabú». En 
aquest reportatge s’entrevista el terapeuta ocupacional Sergio Guzmán i a la vicedegana del 
COTOC, Mar Busquets.

4. El 14 de juny a la Cadena Ser de Lleida van entrevistar la terapeuta ocupacional Miriam Sanjosé 
de l’Hospital Arnau de Vilanova i a un pacient per parlar de la tasca que varen fer i estaven fent 
els/les terapeutes ocupacionals, especialment a les UCI, arran de la pandèmia.

5. Teràpia ocupacional a l’UCI, «Los nuevos sanitarios que entran en las UCI», entrevista publi-
cada al Diario Médico.

6. El 16 d’octubre a TAC 12 van entrevistar l’Anna Andreu, terapeuta ocupacional de l’Hospital 
Universitari de Tarragona Joan XXIII. L’Anna explica al magazín del cap de setmana la feina 
que fan els/les terapeutes ocupacionals a la unitat de rehabilitació amb pacients amb COVID 
persistent.

7. El 27 d’octubre de 2021 a Ràdio Desvern van entrevistar la vicedegana del COTOC en comme-
moració del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional.

8. Al Diari de Tarragona, el dilluns 1 de novembre de 2021, va sortir publicat un article titulat «Creix 
la demanda de rehabilitació per al post-COVID», on es narra la tasca dels/de les terapeutes 
ocupacionals de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona en la rehabilitació de la COVID persistent, 
especialment en la cinquena onada. 

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

  › Tramitar les altes col·legials.
  › Tramitar les baixes col·legials, conjuntament amb la Tresoreria.
  › Realitzar i actualitzar certificats diversos.
  › Coordinar i supervisar les altes i baixes de l’assegurança de responsabilitat civil. 
  › Informar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) i el Registre de Professionals 
Sanitaris 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, 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 totes les col·legia-
des puguin estar informats/des.

  › Recopilar la informació de totes les reunions externes dels membres de Junta.
  ›  Instaurar, mantenir i vetllar per la correcta aplicació de 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.
  › Implementar i mantenir l’Esquema Nacional de Seguridad. 

Coordinar les comissions i seccions del COTOC

  ›  Coordinar la creació de noves comissions i nous grups d’especialització i grups territorials i la 
seva dissolució, si és el cas.

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

  › Recopilar les actes de les comissions i les seccions.

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 2022.
  ›  Realització dels tràmits necessaris per mantenir el bon funcionament del servei d’assessora-

ment laboral, fiscal i jurídic del COTOC i per vetllar-hi.
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  ›  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 per al bon desenvolupa-
ment econòmic del Col·legi.

  › Presa d’acords amb la Junta de Govern sobre moviments econòmics necessaris.
  › Comunicació a la Junta de Govern de la situació econòmica del Col·legi en tot cas.
  ›  Participació i col·laboració amb els auditors en la preparació de treballs per tal de verificar el 

balanç de situació i les pèrdues i guanys del COTOC de l’exercici 2021.
  ›  Coordinació amb la Secretaria i el personal administratiu per tal de conèixer la situació dels 

col·legiats i de les col·legiades i realitzar el cobrament de 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 

personal administratiu.
  › Comunicació fluida 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 6 ofertes formatives de tipologies diverses. El format ha estat ex-
clusivament en línia. S’han realitzat a través de diferents plataformes, o bé per Zoom en format 
videoconferència o bé a través de la plataforma OTECA amb la qual el COTOC té un conveni de col·la-
boració. La participació ha estat de més de 100 persones entre terapeutes ocupacionals i estudiants 
de teràpia ocupacional.
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Cursos plantejats

  › Ref. 3B2021 Peritatge judicial per a terapeutes ocupacionals.
  › Ref. 6c2021 Peritatge judicial per a terapeutes ocupacionals.
  › Ref. 7B2021 Consultoria i prescripció ocupacional. 

Cursos realitzats

  › Ref. 3B2021 Peritatge judicial per a terapeutes ocupacionals.
  › Ref. 6c2021 Peritatge judicial per a terapeutes ocupacionals.
  › Ref. 7B2021 Consultoria i prescripció ocupacional. 

Monogràfics realitzats

  › Ref. 4A2021 El rol del terapeuta ocupacional als serveis públics d’ocupació.
  › Ref. 5A2021 Actualització en productes de suport.
  › Ref. 8a2021 Rehametrics, una plataforma virtual per a la rehabilitació. 

La valoració de la formació es puntua del 0 al 5 i valora 5 ítems. Aquests han estat els resultats obtinguts:

  › Continguts: 4,41.
  › Metodologies docents: 4,49.
  › Docents: 4,64.
  › Utilitat de les formacions: 4,17.
  › Condicionament del format de les formacions: 4,69.
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D’altra banda, durant l’any 2021, la Vocalia de Formació s’ha coordinat i ha treballat amb l’informàtic 
del Col·legi per tal de crear una nova pàgina web actualitzada que ja està en fase de resolució d’errors 
i que properament estarà disponible.

Per tal de facilitar l’accés a diferents formacions, la Vocalia de Formació Continuada ha establert els 
següents convenis de col·laboració amb entitats que ja ofereixen programes formatius pensats per a 
professionals de la salut i amb rellevància per a la teràpia ocupacional:

  › Institut Català de Programació Neurolingüística.
  › Alzheimer Catalunya Fundació. 
  ›  Ita, especialistes en salut mental al Màster d’Intervenció en Adolescents amb Trastorns de 

Conducta. 
  ›  Tecnocampus de Mataró al Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelli-

ment i curs d’especialització en Rehabilitació integral del pacient amputat d’extremitat inferior 
i superior.

Vocalia de Premsa

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 de què 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, comunitats 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 del número 15 de La Revista del COTOC de l’any 2021, la publicació de la qual està prevista 
per al mes de gener del 2022.

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

  ›  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 a la biblioteca i la seva gestió.

Vocalia de Difusió 

L’objectiu general d’aquesta Vocalia és donar a conèixer i fer difusió de la professió, així com fomen-
tar la participació dels col·legiats i de les col·legiades en l’organització d’activitats de difusió. Així 
mateix, té la tasca de coordinar la Comissió de Difusió. Les activitats que duu a terme la Vocalia són 
les següents:
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  ›  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, administració, 

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.
  › Organització de xerrades a través d’Instagram per parlar de la teràpia ocupacional.
  ›  Posada en marxa d’accions participatives a les xarxes socials com, per exemple, concursos 

entre els participants. 
  › Organització de la taula rodona del Dia de la Dona el 8 de març de 2021. 
  ›  Organització de les jornades en línia dels dies 27, 28 i 29 d’octubre, com a resultat de la cele-

bració 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 
a Facebook, 1 355 seguidors a Twitter i 2 283 a Instagram.

  ›  Coordinació amb les entitats universitàries EUIT i UVic per al seguiment de jornades i congressos 
i col·legiació dels futurs professionals.

  ›  Creació de plans estratègics per a la captació de professionals que encara no estan col·legiats/
des al COTOC.

  ›  Resolució de dubtes i derivacions a les vocalies corresponents de les preguntes formulades 
pels col·legiats o 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 
mitjancer entre aquests i la Junta de Govern.

  ›  Recollir, organitzar i actualitzar la informació relacionada amb la legislació de la teràpia ocu-
pacional 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·legacions a consensuar amb la Junta de Govern.
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  ›  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.
  ›  Cercar assessors jurídics de diferents especialitats per donar suport a la Junta de Govern per 

desenvolupar les funcions pròpies del Col·legi, així com als col·legiats 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 ofe-
reix la cartera de serveis socials, el Departament de Sanitat, així com altres entitats d’interès 
per a la professió.

Assessorament jurídic laboral

El 15 de febrer es va firmar el contracte amb el nou bufet d’advocats laboralistes, Asesoría Jurídico 
Laboral Egarense S.L., amb domicili a Terrassa. Al juny es va firmar un annex del contracte esmentat 
pel qual canviaven les condicions inicials, acordant amb conformitat de les dues parts que les consultes 
catalogades com a complexes equivaldrien econòmicament a dues de senzilles. La Sra. Mireia Ruiz i 
el Sr. José Tamayo són els dos representants que donen suport al COTOC per resoldre els dubtes dels 
col·legiats i de les col·legiades en matèria jurídica laboral.

Al llarg del 2021, s’ha donat resposta a 20 consultes de l’àmbit jurídic laboral (vegeu el gràfic 1), la mei-
tat respecte de l’any anterior. El gruix principal ha provingut de col·legiats i col·legiades i una consulta 
que va ser realitzada des de la Junta. Totes les consultes van poder ser resoltes per l’assessor en dret 
laboral. Aquest any, a diferència de l’anterior, només una consulta ha estat relacionada amb la COVID-19, 
tal com es pot observar en el gràfic 2. 

Gràfic 6. Distribució en % segons província

Contracte, condicions laborals,
excedències

Activitat laboral autònoma

Conveni i ràtios

Període vacacional

Consultes laborals relacionades 
amb la normativa COVID

Embaràs i baixa maternal/període
de lactància

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 % 

Gràfic 1. Tipus de consultes laborals 2021

41 % 

12 % 

17% 

18 % 
6 % 

6 % 

Tipus de consultes, queixes i denúncies d’àmbit jurídic laboral rebudes durant el 2021.
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Al novembre, es va fer una reunió en línia amb el Sr. José Tamayo, la degana del COTOC, una de les mem-
bres de la Comissió de Gent Gran del Col·legi i la vocal de Legislació per tractar el tema del complement 
per atenció directa que no estan cobrant els/les terapeutes ocupacionals que treballen a residències 
de gent gran de la Generalitat.

Assessorament jurídic administratiu

L’any 2021 s’ha dut a terme una reunió formal amb l’assessor jurídic en matèria de dret administratiu 
del COTOC, el Sr. Francesc Vila. Com l’any passat, el contacte ha continuat sent setmanal via correu 
electrònic i telèfon.

La Taula Lletrada Intercol·legial va celebrar quatre reunions durant l’any, a les quals va assistir l’advo-
cat, el Sr. Francesc Vila, que ens va enviar un resum de les diferents qüestions jurídiques comentades 
en cadascuna. Alguns dels temes més rellevants han estat: proposta d’adaptació de la guia d’aplicació 
de la normativa de la transparència als col·legis professionals, l’obligació dels col·legis (en el cas que 
tinguin més de 50 treballadors) d’elaborar i implantar un pla d’igualtat, l’obligatorietat dels col·legis 
d’oferir assegurança de responsabilitat civil, la possibilitat d’efectuar publicacions d’honoraris de 
professionals, el nou sistema de designació de pèrits en l’àmbit penal, etc. També ens va fer arribar 
la informació rebuda de la Taula Lletrada de la Intercol·legial amb el Decàleg de Protecció de Dades 
elaborat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. A partir d’aquesta comunicació es va fer una 
revisió, juntament amb la Vocalia de Formació, de la informació a la pàgina web del COTOC, en concret, 
de l’apartat de «transparència», i es va constatar que s’adequava en la major part dels casos a la Llei 
de transparència, però, per donar un compliment exhaustiu al deure de publicitat activa que regula la 
Llei 19/2014, va ser necessari fer alguns canvis.

La Junta ha fet fins a 8 consultes de temes d’interès general per als col·legiats i les col·legiades. També 
se li han enviat 11 dubtes particulars de col·legiats i col·legiades preguntant, entre altres temes, per: 
el concurs per poder accedir a places públiques de l’ICS, la incorporació dels TO com a professionals 
essencials en situació de pandèmia, la gestió de les vacunes de la COVID-19 per part del Col·legi, l’ho-
mologació del títol de diplomatura de TO en grau, l’intrusisme laboral, la doble col·legiació, etc.

Nombre de consultes resoltes per mesos.
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Gràfic 2. Assessorament laboral 2021
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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 (vegeu la taula 1), d’aque-
lles que han derivat en una denúncia o procediment administratiu (vegeu la taula 2). 

Taula 1. Consultes d’interès general per als col·legiats i les col·legiades del COTOC a l’assessor 
en dret administratiu 2021.

TEMA RESUM DE LA CONSULTA RESOLUCIÓ /
ACCIÓ FUTURA

Codi deontològic del CGCTO. Com donar cabuda al codi del Consejo General 
de Colegios de Terapia Ocupacional, sense 
renunciar al codi deontològic del COTOC.

Assemblea extraordinària 
2022 per informar 
d’aquest tema.

Captació de nous/noves 
col∙legiats/des.

Possibles descomptes i diferents estratègies 
per captar nous/noves col·legiats/des.

Resolta.

Llogar una sala del Col∙legi per 
augmentar  
els ingressos del COTOC.

Després de revisar el contracte de lloguer, els advocats ens 
van comunicar la possibilitat de poder llogar una sala de la 
seu per fer-hi cursos o sessions formatives a empreses o 
col·legiats/des, per períodes de temps concrets i a un preu 
determinat. Entenent que el lloguer d’una sala del Col·legi 
per fer una reunió, una jornada formativa o un curs no es pot 
entendre com una cessió o sotsarrendament, que tenen vocació 
de permanència en el temps, i que requereixen un contracte 
de sotsarrendament amb unes condicions determinades.

Resolta.

Sol∙licitud per part del CGCTO 
del reglament en l’àmbit 
autonòmic que reguli els 
perfils professionals en 
residències de gent gran.

Els tres decrets que regulen aquest assumpte:

1. Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la 
Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

2. Decret 284/1996, del 23 de juliol, de regulació del Sistema 
Català de Serveis Socials.

3. Decret 182/2003, del 22 de juliol, de regulació dels serveis 
d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.

Resolta.

Conveni col∙lectiu autonòmic de 
Catalunya del sector d’atenció 
a la gent gran (GERCAT).

Es va fer una revisió d’aquest conveni juntament amb l’advocat 
en dret administratiu i no es va trobar cap irregularitat cap a 
la nostra professió. Totes les categories, des de metges/esses 
fins a gericultors/es i auxiliars del SAD, formen part del grup de 
professionals socioassistencials i els TO entren en la categoria 
de càrrecs intermedis com infermeria, fisioterapeutes, etc.

Resolta.

Pla de salut de Catalunya 
2021-2025.

Publicació al DOGC de l’Acord de Govern GOV/210/2021, del 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla de salut de Catalunya 
2021-2025. En l’apartat 3.8.28 del Pla, relatiu al reforçament 
de l’atenció primària i comunitària, es fa referència als 
TO com a professionals de suport dels equips d’APiC.

Resolta.
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Taula 2. Llistat de denúncies o procediments penals i administratius 2021.

DATA ASSUMPTE RESUM DE LA DEMANDA RESOLUCIÓ FINAL / 
ACCIONS FUTURES

13.01.21 Recurs de reposició per la 
convocatòria de concurs-
oposició lliure per a la 
selecció d’un/a tècnic/a 
d’ocupació per portar a 
terme el Programa de 
dinamització ocupacional 
a la vall de Ges, Orís i 
Bisaura per fer front als 
efectes de la COVID-19.

El COTOC sol·licita que s’anul·li l’apartat g) 
de la Base 2a del procés selectiu, en relació 
amb les titulacions exigides per aspirar a 
la plaça de tècnic/a d’ocupació, i es tornin a 
aprovar les bases modificant el citat apartat g) 
de la Base 2a amb l’addició de la titulació de 
graduat o diplomat en Teràpia Ocupacional.

El Consorci Vall del Ges, 
Orís i Bisaura va estimar 
el recurs i va procedir a 
modificar l’apartat g) de 
la Base 2a de les Bases 
reguladores incorporant els 
TO i atorgant un nou termini 
de 15 dies naturals per tal que 
s’hi poguessin presentar.

05.02.21 Reglament Municipal del 
Servei d’Atenció Domiciliària 
de l’Ajuntament d’Abrera.

El COTOC sol·licita que es modifiqui l’article 
18 del Reglament aprovat inicialment 
i s’adhereixi la figura del terapeuta 
ocupacional com un dels professionals 
prestadors/es dels serveis bàsics d’atenció 
domiciliària identificats en el citat article 
18, incloent-hi les tasques de coordinació.

Es desestima l’al·legació 
efectuada pel COTOC.

Es va demanar a l’Ajuntament 
l’informe tècnic desfavorable 
on s’explicaven els motius 
pels quals es desestimava 
l’al·legació. Acció futura: 
reunir-nos amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, 
amb l’objectiu que des del 
Consell puguin canviar 
la mentalitat i acceptin 
els TO al SAD. D’aquesta 
manera, si el Consell 
Comarcal canvia el criteri, el 
canviarien els ajuntaments.

05.02.21 Recurs de reposició contra la 
Convocatòria per al període 
2021-2024 per a la concessió 
de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, 
per al finançament d’accions 
instrumentals dins del 
Programa d’impuls al talent 
i l’ocupabilitat inclòs en el 
Pla estratègic de recerca 
i innovació en salut 2016-
2020 (ref. BDNS 5427793).

El COTOC sol·licita que s’anul·lin els articles 
2.3 i 24 de la convocatòria del procés 
esmentat, i es torni a aprovar la Convocatòria 
modificant els citats articles 2.3 i 24, 
addicionant la modalitat de teràpia ocupacional 
com a modalitat de l’acció instrumental 
d’intensificació de professionals de la salut 
i, en el cas d’estimar-se, s’atorgui un nou 
termini de presentació d’instàncies per a la 
convocatòria per a la concessió de subvencions.

El Departament de Salut 
va desestimar el recurs 
de reposició perquè 
comenta que, en exercici 
de les seves funcions, va 
prioritzar la recerca d’uns 
professionals sanitaris 
concrets, sense incloure en 
aquesta convocatòria tots 
els professionals sanitaris 
previstos per la LOPS.

18.02.21 Recurs de reposició contra 
les bases específiques 
que han de regir el procés 
selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball de 
tècnics/ques d’orientació 
laboral a l’Ajuntament 
de Montmeló, mitjançant 
concurs oposició.

El COTOC sol·licita que s’anul·li l’apartat 5è 
de la Base 3a del procés selectiu i es tornin a 
aprovar les bases modificant el citat apartat 
5è de la Base 3a amb l’addició de la titulació 
de graduat o diplomat en Teràpia Ocupacional 
com a requisit per concórrer al procés selectiu.

 

Pendent de consultar 
amb l’Ajuntament.
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DATA ASSUMPTE RESUM DE LA DEMANDA RESOLUCIÓ FINAL / 
ACCIONS FUTURES

18.02.21 Oposició a les condicions 
de titulació establertes 
en l’oferta laboral per a 
la selecció d’una plaça 
de tècnic/a d’orientació 
pel programa Ubica’t.

Empresa municipal de 
formació ocupacional 
i ocupació de Mollet 
del Vallès.

El COTOC sol·licita que es modifiqui l’apartat 
de titulació habilitant, en relació amb les 
titulacions exigides per aspirar a la plaça 
de tècnic/a d’orientació, i es torni a publicar 
l’oferta amb referència FA07048805 modificant 
l’apartat de titulació habilitant amb l’addició 
de la titulació de graduat o diplomat en Teràpia 
Ocupacional com a requisit per concórrer al 
procés selectiu; atorgant un nou termini de 
presentació d’instàncies per ocupar la plaça de 
tècnic/a d’orientació per al programa Ubica’t.

Pendent de consultar 
amb l’Ajuntament.

23.02.21 Recurs de reposició contra 
la convocatòria i les bases 
per a la selecció i provisió 
de llocs de treball temporal 
del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental.

El COTOC sol·licita que s’anul·li l’apartat 2.c) 
de la Base 2a del procés selectiu relatiu a 
les condicions de titulació per a la plaça de 
tècnic/a orientador/a laboral i per a la plaça 
de tècnic/a preparador/a laboral, en relació 
amb les titulacions exigides per aspirar als 
llocs de treball esmentats, i es tornin a aprovar 
les bases modificant el citat apartat «àrea de 
desenvolupament local» de la Base 2a amb 
l’addició de la titulació de graduat o diplomat 
en Teràpia Ocupacional com a requisit per 
concórrer al procés selectiu d’ambdós llocs de 
treball i perquè s’atorgui, en el cas d’estimar-
se, un nou termini de presentació d’instàncies 
per poder participar en la selecció per ocupar 
qualsevol d’aquests dos llocs de treball.

El Consell Comarcal del 
Vallès Oriental va estimar el 
recurs de reposició interposat 
pel COTOC, atorgant un nou 
termini de presentació de 
sol·licituds per als processos 
de selecció oberts.

13.03.21 Recurs de reposició contra 
la convocatòria i les bases 
reguladores per a la 
selecció d’un/a tècnic/a de 
suport del Departament 
de recursos humans i 
coordinació de programes 
temporals d’ocupació, 
amb creació de borsa del 
Consell Comarcal d’Osona. 

El COTOC sol·licita que s’anul·li la Base 2a 
del procés selectiu i es tornin a aprovar les 
bases modificant el citat apartat de la Base 2a 
amb l’addició de la branca sanitària, la qual 
comprèn els/les terapeutes ocupacionals, com 
a requisit per concórrer al procés selectiu.

Es desestima l’al·legació 
efectuada pel COTOC. 
Refereix que les competències 
de la titulació de Teràpia 
Ocupacional no s’ajusten de 
forma idònia a les establertes 
en aquest procés selectiu.

09.04.21 Recurs de reposició contra 
les bases i la convocatòria 
d’un lloc de treball de 
tècnic/a mitjà/ana en 
Sanitat (DI/GI) de l’àrea de 
Salut Mental del Procés 
d’Atenció Comunitària, en 
un servei del Pla de serveis 
individualitzats (PSI), a 
l’Institut de Neuropsiquiatria 
i Addiccions (INAD) 
del Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona 
(ref. 2120/37111).

El COTOC sol·licita que s’anul·lin els articles 2 
i 3 de les bases del procés per ocupar aquest 
lloc de treball i que es tornin a aprovar les 
bases i la convocatòria modificant els citats 
articles 2 i 3, addicionant la modalitat de 
teràpia ocupacional dins dels professionals 
sanitaris que presenten el servei del Pla de 
serveis individualitzats i, en el cas d’estimar-
se, que s’atorgui un nou termini de presentació 
de candidatures per ocupar la plaça.

Es desestima el recurs 
efectuat pel COTOC. El 
Consorci fa referència al 
document PSI del juliol 
de 2020, en el qual no 
consten els TO com a perfil 
professional de PSI.
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Els temes que continuarem treballant amb aquesta Vocalia, juntament amb els assessors legislatius, 
durant el 2022 són:

  › Donar suport al pla d’acció per millorar la situació dels TO a les residències públiques.
  ›  Revisar les especialitats i els cossos d’ensenyament on el TO pot impartir classes i formular 

una altra vegada la petició al Departament d’Ensenyament, justificant tècnicament els motius 
pels quals els TO són competents per poder impartir aquests ensenyaments (acreditant-ho amb 
les competències que adquireixen amb l’Ordre CIN).

  › Modificació dels Estatuts del COTOC.
  ›  Continuar treballant amb la direcció del Pla director de salut mental i addiccions per millorar 

la situació 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 

Educativa (CRAE).
  › Impulsar la figura dels/de les terapeutes ocupacionals en els Serveis d’Atenció Domiciliària.
  ›  Inclusió dels TO als EAPS: que els TO puguin formar part dels EAPS com a professionals qua-

lificats no docents.
  › Defensar la professió davant l’Administració pública i els serveis col·laboradors.

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 ocupacionals, 
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 a la via pedagògica i, en aquells casos en què sigui neces-
sari, la legal conjuntament amb la Vocalia de Legislació. S’ha contactat amb tres empreses 
diferents que demanaven un altre professional, però la descripció del lloc de treball correspon 
a les funcions pròpies del TO.

  ›  Estudiar les diferents ofertes laborals que envien els col·legiats i les col·legiades i actuar en 
aquelles que fan un ús inadequat dels estudis, els rols, les funcions i l’àmbit professional de 
la teràpia 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 i salut.

  ›  Oferir la borsa de treball del COTOC a empreses que publiquen en altres mitjans per donar a 
conèixer i ampliar la borsa de treball per als col·legiats i les col·legiades. Enguany s’ha contactat 
amb 10 empreses diferents. 

  ›  Revisar les diferents ofertes laborals que envien les entitats per penjar a la borsa de treball del 
COTOC i vetllar per les seves condicions.
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Al llarg del 2021 s’han rebut un total de 236 ofertes laborals de les quals la majoria (145) corresponen a 
l’àmbit de la gerontologia, 27 a infància, 21 a rehabilitació física, 14 a altres camps (valoració de depen-
dència, Servei d’Ocupació i educació), 8 al camp de l’ortopèdia, 7 a l’atenció domiciliària, i 7 a la salut 
mental, 5 a la docència i, finalment, 2 a la teràpia assistida amb animals.

Gerontologia

Infància

Rehabilitació física

Ortopèdia

Atenció domiciliària

Salut mental

Docència

Teràpia assistida amb animals

Altres camps

Menys de 10 h

Entre 11 h i 20 h

Entre 21 h i 35 h

Més de 20 h

Normal

1r semestre 2021 2r semestre 2021

No exercent

Júnior

Aturat

Jubilat

Família nombrosa
o monoparental

Gràfic 3. Percentatge d’ofertes de cada àmbit
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Gràfic 4. Percentatge d’hores setmanals de cada oferta laboral 

Gràfic 5.  
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Tal com es pot observar en el gràfic 4, la majoria d’ofertes laborals són d’entre 11 i 20 hores, però també 
hi ha un bon percentatge d’ofertes de més de 35 hores, la majoria de jornada completa. Les ofertes de 
menys de 10 hores es revisen i des del COTOC ens posem en contacte amb l’entitat per vetllar per un 
mínim de 12 hores setmanals. En el cas de l’apartat on consta la variable, es tracta d’ofertes on l’entitat 
ha d’acordar les hores amb la persona que sol·licita la feina, normalment persones autònomes. 
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4. DADES COL·LEGIALS

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 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 €, incloent-hi el concepte MATRÍ-

CULA 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.

4.2. Situació i perfil de les persones col·legiades

Gràfic 5. Distribució en % segons província

Barcelona: 553 

Girona: 57 

Tarragona: 61

Lleida: 34

TOTAL: 705

La majoria de col·legiats i col·legiades (78,4%) 
treballen a la província de Barcelona. La segona 
província amb més persones col·legiades és 
Tarragona (8,7%), seguida de Girona (8,1%) 
i Lleida (4,8%).         
         

8,7 % 
8,1 % 

4,8% 

78,4 % 

Normal: 609

No exercent: 18

Júnior: 67

Aturat: 12

Jubilat: 3

TOTAL: 736

Família nombrosa 
o monoparental: 27

Normal: 656

No exercent: 16

Júnior: 69

Aturat: 7

Jubilat: 3

TOTAL: 777

Família nombrosa 
o monoparental: 26

Gràfic 10. Tipus de quotes per semestre

82,7 % 

9,1 % 3,7 % 
1,6 % 

0,4 % 

2,4 % 

84,4 % 

8,9 % 
3,3 % 

0,9 % 
0,4 % 

2,1 % 

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 normal: el 1r semestre va suposar el 82,7% de les quotes i el 2n semestre, el 84,4%. Per tant, el 1r 
semestre un 17,2% de col·legiats/des van gaudir de la quota reduïda i el 2n semestre en van ser un 15,6%.

1r semestre 2021 2n semestre 2021
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Gràfic 8. Distribució per edat en %
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45 % 51 % 
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El 51% dels col·legiats i les col·legiades del COTOC 
tenen entre 35 i 49 anys i un 45% tenen menys 
de 35 anys, per tant, el 96% són menors de 50 anys.      
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Gràfic 6. Altes i baixes col·legials

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ALTES 319 58 71 64 66 83 83 150 100

BAIXES 1 5 9 10 11 27 24 35 32

NRE. COL. 318 371 433 487 542 598 657 805 905
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En finalitzar el 2021, el COTOC compta amb 905 persones col·legiades mentre que a finals de l'any 
2020 n'eren 805.  
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Gràfic 7. Distribució en % per gènere Dones

Homes

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

92,9 % 

7,1 % 
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Gràfic 5. Distribució en % segons província
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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 normal: el 1r semestre va suposar el 82,7% de les quotes i el 2n semestre, el 84,4%. Per tant, el 1r 
semestre un 17,2% de col·legiats/des van gaudir de la quota reduïda i el 2n semestre en van ser un 15,6%.

1r semestre 2021 2n semestre 2021

Un 33,2% dels col·legiats/des no han donat resposta a aquesta qüestió. De les persones que sí que ho han 
fet, un 25,4% tenen com a especialitat la gent gran; un 23,8%, la salut mental i les addiccions; un 12,8%, 
la rehabilitació física, i un 15,2%, la infància i l'adolescència. Altres especialitats laborals són: rehabil-
itació neurològica (8,9%), atenció domiciliària (3,1%), ortopèdia i productes de suport (2%), docència (1%) 
i investigació (0,2%). Finalment, un 7,1% tenen altres especialitats.

Gràfic 9. Distribució en % segons l’especialitat laboral

Infància i adolescència: 77

Gent gran:  129

Salut mental i addiccions: 121

Rehabilitació neurològica: 45 45

Ortopèdia i productes de suport: 10t: 10

Atenció domiciliària: 16: 16

Docència: 8cia: 8

Investigació: 1ó: 1

Altres: 36

TOTAL: 761 

: 36

TOTAL: 761 

Rehabilitació física: 65

15,2 % 7,1 % 

0,2 % 
1,6 % 

3,1 % 
2,0 % 

25,4 % 

23,8 % 

12,8 % 

8,9 % 
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Diplomats: 481

Graduats: 279

63 % 

37 % 

Total de persones

Respecte a les universitats on les persones col·legiades han cursat els estudis de Teràpia Ocupacional, 
observem que un 78,7% ha obtingut el seu títol a les universitats catalanes (un 57,2% a l'EUIT i el 21,5% 
restant a la UVic), un 1% a altres universitats de l'Estat, un 16,7% a universitats d'altres països europeus 
i un 4,2% a altres universitats.

Gràfic 12. Distribució en % segons la universitat de graduació

EU d’Infermeria i Teràpia Ocupacional /
EU Creu Roja de Terrassa (centre adscrit a la UAB): 357

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC): 134

Altres universitats de l’Estat: 3

TOTAL: 624 

Universitats d’altres països europeus: 104 

Altres universitats: 26
57,2 % 

21,5 % 

1 % 

16,7 % 

4,2 % 

 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 2021

GRAU 1 2 1 6 208 29

DIPLOMATURA 2 4 71 304 90 0

TOTAL 3 6 72 310 298 100
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Gràfic 11. Distribució en % segons la titulació obtinguda i l’any de finalització dels estudis

L’any de finalització dels estudis en un 43,2% de les persones 
col·legiades es troba entre el 2000 i el 2009. I, a continuació, amb 
un 41,5%, es troba en la dècada del 2010 al 2020. 
Un 65,6% de les persones col·legiades al COTOC són diplo-
mades, 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 al gràfic 
que l'any 2021 es van col·legiar 29 persones que han finalitzat 
els estudis aquest any, el 100% són graduades. 
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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 
a aquelles persones que van decidir convalidar la seva titulació.
Aquest 2021 el COTOC compta amb un total de 63% de persones amb diplomatura i un 37% de 
persones amb títol de grau. 



4.3. Societats professionals

Durant el 2021 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.  LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS 
Les col·legiades i els col·legiats són un gran valor actiu per contribuir a donar resposta 
a reptes presents, construint junts una estratègia fonamental per teixir vincles i generar 
accions per a la millora de la teràpia ocupacional a Catalunya. La Junta de Govern promou 
i impulsa la seva valuosa col·laboració, així com la de terapeutes ocupacionals o altres 
professionals expertes i experts, convidant-los a participar en grups de treball, revisió o 
elaboració de documents i representació en nom del COTOC per donar resposta als moments 
de gran transcendència en la transformació dels sistemes i models de salut i socials que 
estem vivint al nostre entorn. 

5.1.  Revisió o elaboració de documents

S’ha apostat per comptar amb la col·laboració de terapeutes ocupacionals experts en diferents temes 
o àmbits dels quals s’ha requerit fer revisió o elaboració de documents.

Elaboració del document tècnic de Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) 

› Sergio Guzmán, col. 664 › Ana Maria Sanz, col. 825
› Merche Nivela, col. 385 › Elizabeth Serrano, col. 428

Elaboració del document tècnic del Programa de seguiment individualitzat (PSI)

› José Madrid, col. 235 › Merche Nivela, col. 385

Elaboració del document tècnic de l’Hospital de Dia d’Adults

› Vanesa Pujol, col. 150 › Jessica Jokomba, col. 406 › Núria Canal, col. 99
› Catarina Martínez, col. 286 › Olga Parera

Procés d’elaboració del document tècnic de l’Hospital de Dia Infantojuvenil

› Susana Egea, col. 548 › Ana M. Luque, col. 90 › Bàrbara Francesch, col. 376
› Jessica Palau, col. 286

Procés d’elaboració del document tècnic de MILLE 

› Ángel Perez de Gracia, col. 452 › Cristina Hernández, col. 417 › Victor Lamor, col. 651
› Judith Cerezuela, col. 543 › Anna Arjona, col. 220 › Vanessa López, col. 501
›  Anna Soriano, col. 756   

(baixa el 15.10.21)
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Elaboració del punt de llibre amb un codi QR que redirigeix al document tècnic de Teràpia Ocupacional 
i Ensenyament

› Grup d’especialització en infància

Traducció al castellà del document tècnic de Teràpia Ocupacional i Ensenyament 

› Grup d’especialització en infància

Elaboració del document tècnic en centres residencials

› Grup d’especialització en gent gran

Procés d’elaboració del document tècnic de Psicosi incipient i del de Teràpia ocupacional i salut mental

› Grup d’especialització en salut mental 

5.2. Participació i representació en nom del COTOC

S’ha apostat per fomentar la participació i la representació en nom del COTOC amb col·legiats, col·le-
giades, terapeutes ocupacionals i professionals experts en diferents temes o àmbits que s’han requerit 
per donar resposta a les peticions rebudes o a les oportunitats generades proactivament. 

Participació en la reunió amb la direcció del Pla director i el president del Consell Assessor de Salut 
Mental i Addiccions del Departament de Salut per sol·licitar mantenir la inclusió dels TO en l’esborrany 
del nou document PSI i posant-nos a disposició per col·laborar en grups de treball i futures oportunitats, 
en representació del COTOC: José Madrid, col. 235 i la degana del COTOC, Carme Olivera. 

Grup de treball de reordenació de la llarga estada del Consell Assessor de Salut Mental: Sergio Guzmán, 
col. 664 i la vicedegana del COTOC, Mar Busquets.  

Nou Pla de rehabilitació de Catalunya del Departament de Salut en representació del COTOC

 Subgrup assessor: › Pere Ayats, vocal de difusió › Carme Olivera, degana
   del COTOC del COTOC
  › Mieke Gerritsma, col. 355

 Subgrup vascular: › Marta Duran

 Subgrup d’amputats: › Coral Navarro, col. 105 › María Ángeles Garijo, col. 16

 Subgrup de cardiologia: › Eva Llarch, col. 109 › Anna Monsó, col. 238
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 Subgrup de respiratori: › Anna Monsó, col. 238 › María Miñana

 Subgrup de neurologia: › Jennifer Grau, col. 331 › Diana de la Peña, col. 397

 Subgrup musculoesquelètic: › María Dolores Hita, col. 538 › Cèlia Lumbreras, col. 273
  › Josep Martí, col. 410

 Subgrup de trastorns  
 de parla, llenguatge i deglució: › Natàlia Talleda

 Subgrup de sòl pelvià: › Irene González, col. 470

 Subgrup de prevenció i  › Montse Gabaldà, col. 25 › Júlia Castelló, col. 379 
 promoció de la salut i de  
 l’exercici físic: 

 Subgrup de pediatria: › Yolanda Calle, col. 805 › Raquel Bautista, col. 24 
  ›  María Altagracia Martínez,  

col. 744

Grups de treball pendents d’iniciar-se el gener del 2022

 Subgrup de fragilitat i  › Loreto González › Juan Antonio López 
 complexitat (20 de gener  › Marta Carné, col. 353 
 de 2022):  

 Subgrup de prehabilitació  › Alba Pérez, col. 831 
 (27 de gener de 2022):  

Institut Català de la Salut: participació en dues reunions per aproximar la consultoria i la prescripció 
ocupacional, i el valor del TO en l’atenció primària i comunitària en representació del COTOC: 

 › Sergio Guzmán, col. 664 › Degana del COTOC,
  Carme Olivera

Observatori de la Infància: 

 › Yolanda Calle, col. 805 › Susana Egea, col. 548 › Eva Galobardes, col. 492

Grups de treball del Congrés Català de la Salut Mental

Grup de treball en aspectes psicosocials i ètics: 

 › Anna Arjona, col. 220 › Ana Maria Sanz, col. 825 
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Congrés Català de la Salut Mental en representació del COTOC: 

 › José Madrid, col. 235

9a Jornada de Fisioteràpia en Geriatria en representació del COTOC: 

 › Joana Martínez, col. 133

Participació en l’estudi qualitatiu per conèixer l’experiència com a pacient dels usuaris de rehabilitació, 
emmarcat dins el projecte del nou Pla de rehabilitació de Catalunya i realitzat per la Unitat de l’Expe-
riència de Pacient del Servei Català de la Salut.

› Yolanda Calle, col. 805 › Anna Monsó, col. 238 › María Dolores Hita, col. 538
› Coral Navarro, col. 105 › Ana Teixidó, col. 198 › Elisenda Chueca, col. 491

Nou Pla estratègic d’atenció al dolor crònic de Catalunya. Liderat per la direcció del Programa de pre-
venció i atenció a la cronicitat i el Pla director sociosanitari del Departament de Salut en representació 
del COTOC. 

Participació en el procés consultiu i en representació del COTOC

› Anna Arias, col. 199 › Yolanda Calle, col. 805

Participació de 33 TO en l’estudi de priorització del nou Pla d’acció per treballar el dolor crònic.

Participació en l’estudi exploratori de Competències digitals dels professionals de professions sanitàries 
de Catalunya, emmarcat dins el projecte COMPDIG Salut, derivat del Repte 4 del Fòrum del Diàleg Profes-
sional, i en representació del COTOC: diversitat de col·legiades i terapeutes ocupacionals (juny-juliol 2021).

Participació en una reunió inicial de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
del Departament de Salut en representació del COTOC

› Jennifer Grau, col. 331 › Maria Kapanadze, col. 569 › Georgina Martínez, col. 54
› Josan Merchán › Carme Olivera, 
  degana del COTOC

Participació en el procés consultiu del nou Pla de salut de Catalunya 2021-2025 de la Generalitat de Cata-
lunya i en representació del COTOC: 

 › Georgina Martínez, col. 54 › Carme Olivera, degana del COTOC

Sessió taller de recerca d’idees per a la millora de l’experiència del pacient en el procés de rehabilitació 
Aquesta sessió s’emmarca dins el projecte del nou Pla de rehabilitació de Catalunya i el realitza la Unitat 
d’Experiència del Pacient del Servei Català de la Salut. En representació del COTOC hi van participar:

› Georgina Martínez, col. 54 › Montse Gabaldà, col. 25 › Cèlia Lumbreras, col. 273
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A la Marató de TV3 2021 dedicada a la salut mental: participació en la roda de premsa que dona inici a la 
campanya de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio el passat 7 d’octubre i a La Marató de TV3 celebrada 
el 19 de desembre amb el projecte BioArtCafè: Salvador Simó. 

5.3.  Comissions i grups de treball delegats  
de la Junta de Govern

Les comissions delegades de la Junta de Govern tenen com a finalitat essencial donar suport a la Junta 
de Govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que fa a les funcions públiques 
que l’ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals, i els delegarà aquelles facultats que cregui 
convenients. Estan formades per un/a responsable membre de la Junta de Govern, persones col·legia-
des, terapeutes ocupacionals i professionals experts/tes per donar resposta a les necessitats actuals. 
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. Eva Domingo (secretària).

Comissió de Premsa

L’objectiu d’aquesta Comissió és col·laborar amb la Junta de Govern en diverses activitats. Les funcions 
principals de la Comissió de Premsa són:

  ›  Escriure articles i notícies relacionades amb el desenvolupament de la teràpia ocupacional a 
Catalunya.

  › Fer entrevistes a persones relacionades amb la teràpia ocupacional.
  › Cercar informació rellevant de la disciplina.
  › Participar en el projecte de la biblioteca del COTOC.
  › Col·laborar en la creació de jornades.

Aquesta Comissió no ha estat en funcionament durant l’any 2021, per la qual cosa les tasques van ser 
assumides pel vocal de Premsa, Ginés Ruiz. 
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Consell Deontològic

Durant l’any 2021 s’han realitzat un total de set reunions per part del Consell Deontològic.

Aquest any s’han inaugurat els cicles de debats batejats com «Repensant el fer». Aquests debats bus-
quen reflexionar sobre el fer diari dels i de les terapeutes ocupacionals en diferents àmbits i dinamitzar 
el codi deontològic del COTOC. El 2021 s’han dut a terme dos debats:

  › 1r debat «Repensant el fer»: El blog de l’Anna. 27/02/2021.
  › 2n debat «Repensant el fer»: La privacitat de l’Hèctor. 22/05/2021.

En aquestes trobades s’ha debatut sobre aspectes com la privacitat, la intimitat, la confidencialitat i la 
protecció de dades.

S’ha continuat treballant en la difusió i la dinamització del codi ètic i deontològic del COTOC. Per tal 
de continuar la dinamització del codi, els membres del Consell es plantegen seguir amb els debats de 
«Repensant el fer» i donar a conèixer la tasca del Consell com a recurs i servei 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 formada per 
les persones següents:

› Maria Baladas, col. 32 › Cristina Bonet, col. 59 › Jennifer Gallego, col. 1
› Noelia Garcia, col. 15 › Roser Massana, col. 39 › Estela Medina, col. 34 
› Estefanía Montiel, col. 4 › Eduardo Valera, col. 167 › Manuela Yerbes, col. 110

Durant aquest any s’han donat de baixa:

› Aida Arcusa, col. 60 › Jennifer Grau, col. 331 › Betsabé Méndez, col. 49

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. Aquest any la Comissió s’ha reunit 
cinc vegades durant l’any, a més de compartir un canal comunicatiu a través de l’aplicació WhatsApp 
per facilitar les publicacions diàries als canals d’Instagram i Twitter.

Des de la Comissió de Difusió sempre es busquen noves maneres de difondre la professió mitjançant 
diferents mètodes didàctics, per això s’ha posat èmfasi en la difusió a través de xarxes socials, explicant 
les diferents mesures i recomanacions durant la pandèmia així com la informació important i/o interes-
sant per als TO. També es dedica a preparar les jornades per al Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional 
o pròpies de la institució. Cal esmentar la importància d’aquest any de donar homogeneïtat al disseny 
de les publicacions als nostres canals de xarxes socials.

36 COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA



 Atesa la repercussió de la pandèmia, tant les jornades del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional com 
altres xerrades les hem realitzat en línia per facilitar i donar seguretat en tot moment i així també poder 
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 els directes, on es feien intercanvis de professionals 
i s’explicaven les vivències professionals durant aquesta situació tan excepcional. 

Des del 2020 que es va iniciar la campanya de directes a Instagram, hem pogut aprofitar per conèixer 
terapeutes ocupacionals de Catalunya que estan realitzant una tasca excepcional i per donar a conèixer 
la comunitat. 

D’altra banda, una de les noves missions que ha portat aquest any la Comissió de Difusió ha estat la 
campanya de col·legiació. Aquesta campanya neix fruit de la necessitat de crear procediments que 
facilitin la captació de terapeutes ocupacionals no col·legiats/des al territori de Catalunya amb la 
finalitat de fer créixer el Col·legi i la professió al territori. La Comissió ha creat diferents eslògans 
i una enquesta d’impacte per saber la necessitat i l’interès dels/de les terapeutes ocupacionals 
col·legiats/des. 

Comissió de Comunicació

Aquesta Comissió està coordinada pel Sr. Pere Ayats (vocal de Difusió) i el Sr. Ginés Ruiz (vocal de 
Premsa) i està formada per les persones següents:

› Pere Ayats, col. 511 › Ginés Ruiz, col. 325 › Anna Pujols, col. 604 
› José Madrid, col. 235 › Dani López, col. 807 › Ariadna Vela, col. 777
› Xènia Esteve, col. 809 › Pablo Narciso, col. 817 › Laia Ruiz, col. 806
› Maria Bolea › Cristina Robles, col. 827

Comissió Científica

Aquest any 2021, la Comissió Científica del COTOC s’ha reunit en sis ocasions. Durant aquestes reu-
nions, amb l’objectiu d’apostar pel coneixement i la innovació en teràpia ocupacional, s’ha dut a terme la 
resolució de les guanyadores dels Premis a millor TFG i TFM i de l’Ajuda per a Projectes d’Investigació 
del COTOC. Aquest anunci es va fer públic el 10 de juny a través d’un live de l’Instagram del COTOC on 
es va comptar amb la participació de les persones guanyadores. 

En les següents reunions s’han actualitzat les bases per a les convocatòries de l’Ajuda per a Projectes 
d’Investigació del COTOC i s’ha preparat el vídeo per anunciar aquestes bases. D’altra banda, també 
s’ha col·laborat en la revisió d’algun article per a La Revista del COTOC. 

Durant el proper any, la Comissió treballarà en la resolució de l’ajuda al projecte d’investigació, així 
com a fer una segona càpsula sobre el procés d’investigació. D’igual manera, continuarà donant suport 
a aquells col·legiats i aquelles col·legiades que ho sol·licitin sobre disseny metodològic, recerca biblio-
gràfica i acompanyament a la publicació. 
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Aquesta Comissió està coordinada per la Sra. Georgina Rufé i la referent de Junta és la Sra. Mar Bus-
quets (vicedegana). La comissió està formada per les persones següents:

› Anna Arias, col. 199 › Jèssica Garrido, col. 318 › Alba Martínez, col. 559
› Georgina Rufé, col. 667 › Anna Monsó, col. 238 › Cèlia Lumbreras, col. 273

Grups de treball del nou Pla de rehabilitació de Catalunya

Aquests grups de treball tenen l’objectiu de donar resposta a la participació i representació de la teràpia 
ocupacional per primera vegada en el Pla de rehabilitació de Catalunya gràcies al fet de ser convidats per 
la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat. La responsable 
d’impulsar-lo és la Sra. Carme Olivera (degana) amb el suport del grup assessor d’aquest projecte que 
s’inicia el febrer de 2021 i amb previsió de finalització el 2022. Cada grup de treball està coordinat per 
les persones líders que participen en les respectives reunions dels subgrups del Pla de rehabilitació de 
Catalunya que organitza el Departament de Salut. Les persones integrants dels grups de treball són: 

Subgrup assessor. Representants i líders del COTOC: Mieke Gerristman, Pere Ayats i Carme Olivera

› Mieke Gerritsma, col. 355 › Pere Ayats, col. 511 › Carme Olivera, col. 132
› Georgina Martínez, col. 54 › Jennifer Grau, col. 331 › Maria Kapanadze, col. 569
› Juan Antonio López › Josan Merchán 

Subgrup vascular. Representant i líder del COTOC: Marta Duran

› Marta Duran › Nohra Rueda, col. 21 › Teresa Amorós, col. 611

Subgrup d’amputats. Representants i líders del COTOC: Coral Navarro i María Ángeles Garijo

› Coral Navarro, col. 105 › María Ángeles Garijo, col. 16 › Irene Camacho, col. 22
› Helena Renom

Subgrup de cardiologia. Representants i líders del COTOC: Eva Llarch i Anna Monsó; i subgrup de res-
piratori. Representants i líders del COTOC: Anna Monsó i María Miñana

› Eva Llarch, col. 109 › Anna Monsó, col. 238 › María Miñana
› Nohra Rueda, col. 21 › Yolanda Calle, col. 805 › Cèlia Lumbreras, col. 273
› Liliana Pinzón, col. 339 › Patricia del Barrio, col. 622 

Subgrup de neurologia. Representants i líders del COTOC: Jennifer Grau i Diana de la Peña

› Jennifer Grau, col. 331 › Diana de la Peña, col. 397 › Nohra Rueda, col. 21
› Consuelo Rivera, col. 103 › Yolanda Calle, col. 805 › Cristina Torregrosa, col. 740
› Ana María Nafria, col. 435 › Miriam Boyano, col. 516 › Víctor Vargas, col. 113
› Marco Antonio Raya, col. 500
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Subgrup musculoesquelètic. Representants i líders del COTOC: María Dolores Hita, Cèlia Lumbreras 
i Josep Martí 

› María Dolores Hita, col. 538 › Cèlia Lumbreras, col. 273 › Josep Martí, col. 410
› Susana Redon, col. 68 › Jonatan Cortijo, col. 94 › Irene Beltrá, col. 556
› Anna Arias, col. 199 › Ana Teixidó, col. 198 › Elisenda Chueca, col. 491
› Cristina Amores, col. 813 › Albert Bassas › Laura Grossi, col. 19
› Carmen Valero, col. 455

Subgrup de trastorns de parla, llenguatge i deglució. Representant i líder del COTOC: Natàlia Talleda

› Natàlia Talleda › Yolanda Calle, col. 805 › Elisenda Chueca, col. 491
› Diana Playan, col. 360 › Alicia Sánchez, col. 337 › M. José Caldés, col. 246
› Alba Alier

Subgrup de sòl pelvià. Representant i líder del COTOC: Irene González

› Irene González, col. 470 › Carolina Gaspà › Ana Mercedes Richart, col. 503 
› Laia López

Subgrup de prevenció i promoció de la salut i de l’exercici físic. Representants i líders del COTOC: Montse 
Gabaldà i Júlia Castelló 

› Montse Gabaldà, col. 25 › Elisabet Capdevila, col. 274 › Júlia Castelló, col. 379
› Josan Merchán › Esther Barthels, col. 531 › Yolanda Calle, col. 805
› Cristina Saborido, col. 527

Subgrup de pediatria. Representants i líders del COTOC: Yolanda Calle, Raquel Bautista i María Alta-
gracia Martínez 

› Yolanda Calle, col. 805 › Raquel Bautista, col. 24 › Samar Zaher, col. 710
› Ginés Ruiz, col. 325 › Elsa Povedano, col. 155 › Laura Grossi, col. 19
› Roser Vendrell, col. 743 › Marta Iglesias, col. 5 › Sara Delgado, col. 493
›  Cristina Rodríguez Roldán,  › María Altagracia Martínez,   

col. 265  col. 744

Subgrup de fragilitat i complexitat. En procés, pendent d’iniciar-se el gener de 2022. Representants i 
líders del COTOC: Loreto González, Juan Antonio i Marta Carné

› Loreto González › Juan Antonio López › Marta Carné, col. 353
› Pilar Pedro › Joana Martínez, col. 133 › M. José Caldés, col. 246
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Subgrup de prehabilitació. Pendent d’iniciar-se el 2022. Representant i líder del COTOC: Alba Pérez 

› Alba Pérez, col. 831 › Coral Navarro, col. 105 › María Miñana
› Anna Andreu Llobera, col. 25 › Elisenda Chueca, col. 491 › Jordi Pujol Campistol
› César Cuevas 

Subgrups interns transversals i de suport 

Subgrup intern de productes de suport i adaptacions. Líder del COTOC: Néstor Aparicio

› Néstor Aparicio, col. 488 › M. José Caldés, col. 246 › Anna Sánchez, col. 240
› Andreu Ferrer, col. 43 › Roberto Salvador, col. 11 › Ònia Alonso, col. 609
› Mireia Datsira, col. 373 › José María Villegas, col. 836

Subgrup intern d’investigació. Líder del COTOC: Maria Kapanadze

› Maria Kapanadze, col. 569 › Jennifer Grau, col. 331 › Josan Merchán
› Georgina Martínez, col. 54 › Elisabet Capdevila › Loreto González

Altres persones de suport: 

› Betsabé Méndez, col. 49 › Ignasi Soriano, col. 377 › Núria Boixadé, col. 392

Grup de treball Pla de salut de Catalunya

Aquest grup de treball té l’objectiu de donar resposta a la preparació de les dues sessions del procés 
consultiu del nou Pla de salut de Catalunya 2021-2025 a les quals ens ha convidat la Subdirecció General 
de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat. La responsable d’impulsar-lo és 
la Sra. Carme Olivera (degana). 

› Carme Olivera, col. 132 › Georgina Martínez, col. 54 › Jennifer Grau, col. 331
› Silvia Ramos, col. 448 › Maria Kapanadze, col. 569 › Josan Merchán

5.4. 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. Eva Domingo (secretària).
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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 Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran. Aquest 
esdeveniment s’ha realitzat en línia a causa de la COVID-19.

  › 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. Manuela Yerbes i la referent de Junta 
és la Sra. Núria Boixadé (vocal de Competències). Està format per les persones següents: 

› Patricia Martínez, col. 7 › Manuela Yerbes, col.110 › Ana M. Morillas, col. 135
› Inés M. Barriga, col. 160 › Maite González, col. 233 › Patricia López, col. 241
›  Olga Rodríguez, col. 375 › Cristina Iglesias, col. 540  

(col·labora fins al 23.03.2021)

2. Grup d’especialització en productes de suport i adaptació funcional a la llar

Aquest grup té com a objectiu general revisar i actualitzar la pràctica professional en l’àmbit dels 
productes de suport i adaptació funcional de la llar a través de l’estudi de casos clínics, sessions mo-
nogràfiques, compartició de material bibliogràfic, etc.:

  › Realització de tres 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 fun-

cional 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. 
  ›  Elaboració del document de recordatori de normatives de baranes publicat a La Revista del 

COTOC núm. 14.
  › Revisió del document de creació del Col·legi Professional de Tècnics Ortoprotètics. 

Aquest grup està coordinat per la Sra. Aida Arcusa i el referent de junta és el Sr. Néstor Aparicio (vocal 
de Formació Contínua).
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Està format per les persones següents (membres fins al 31 de desembre de 2021):

› Roberto Salvador, col. 11 › Andreu Ferrer, col. 43 › Aida Arcusa, col. 60
› Ana Sánchez, col. 240 › Gemma Montolio, col. 304 › Sarah Mir, col. 329
› Néstor Aparicio, col. 488 › Sara Algarra, col. 525

3. Grup d’especialització en infància

El grup d’infància va continuar desenvolupant les idees proposades l’any passat i proposant-ne de noves.

Amb la continuació de la pandèmia, s’han mantingut les reunions telemàtiques. Un dels fronts que més 
s’ha volgut desenvolupar ha estat la difusió de la teràpia ocupacional en l’àmbit infantojuvenil. A principi 
d’any, una reunió amb el vocal de Difusió, Pere Ayats, va servir per establir sinergies i crear contingut 
per a les xarxes socials. Les publicacions van ser les següents:

  › El 24 de gener es va dur a terme una publicació sobre el Dia Internacional de l’Educació.
  ›  El 28 de febrer es va dur a terme una publicació per al Dia Internacional de les Malalties 

Minoritàries.
  › El 2 d’abril es va dur a terme una publicació per al Dia Internacional de l’Autisme.
  › El 28 de maig es va dur a terme una publicació per al Dia Internacional del Joc.
  ›  El 6 d’octubre es va dur a terme una publicació per al Dia Internacional de la Paràlisi Cerebral.
  ›  El 26 d’octubre es va dur a terme una promoció del document tècnic del COTOC sobre el rol del 

terapeuta ocupacional en infància i comunicació sobre el punt de llibre per a la difusió del document.
  ›  El 17 de novembre es va realitzar un directe a les xarxes socials (Instagram) amb Esther Olalla, 

Lupe Garín i Ginés Ruiz sobre teràpia ocupacional en unitats de nounats.

Amb el nou document sobre el funcionament dels grups d’especialització del COTOC es van arribar a 
nous acords per a la pertinença al grup, així com la renovació dels seus membres.

Yolanda Calle va participar en el Congrés d’Infància Plural en representació del grup amb la comunica-
ció titulada «Des de la teràpia ocupacional adaptem l’entorn per facilitar la participació dels infants».

També es va participar activament en la nota de premsa «Terapeutes ocupacionals alerten d’una 
regressió en la salut mental dels menors» publicat al Diari de Girona, El Punt Avui i El Món.cat. I en un 
document de suport en resposta a un comunicat de les famílies vinculades als serveis d’atenció precoç 
de Catalunya on es demanava la presència de terapeutes ocupacionals.

Les accions que es pretenen dur a terme per a l’any 2022 són:

  › Continuar realitzant difusió per xarxes socials.
  › Plantejar projectes d’assessorament que es puguin presentar a diferents AMPA i AFA.
  › Redactar el document tècnic sobre el rol del/de la terapeuta ocupacional en EAP.
  › Redactar el document tècnic sobre el rol del/de la terapeuta ocupacional en CDIAP.
  › Redactar el document tècnic sobre el rol del/de la terapeuta ocupacional en CRAE.
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Aquesta Comissió està coordinada pel Sr. Ginés Ruiz (vocal de Premsa). En aquest grup d’especialització 
han participat les persones següents durant l’any 2021:

› Yolanda Calle, col. 805 › Lydia Trilla, col 472 › Alicia Sánchez, col. 337
› Arlet López, col. 441 › Mireia Olarte, col. 592 › Laura Balcells, col. 787
› Esther Barthels, col. 531 › Juan Ignacio Cicare, col. 814 › Berta Gimeno, col. 366
› Míriam Briega, col. 735 › Paula Gómez, col. 63 › Mireia Pina , col. 195 
› Ginés Ruiz, col. 325

4. Grup de treball de salut mental

El grup de treball de salut mental s’ha posat en marxa aquest 2021 amb l’objectiu d’analitzar i abordar 
les conseqüències que ha tingut la pandèmia de COVID-19 en infants i adolescents. En representació del 
COTOC hi han anat dues col·legiades referents en l’àmbit: Susana Egea i Eva Galobardes.

5. Grup d’especialització en salut mental

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

Cinc reunions de grup durant l’any 2021.

  ›  Recerca de documents que tractin del rol del/de la terapeuta ocupacional en els diferents ser-
veis de salut mental.

  ›  Procés d’elaboració del document tècnic de Psicosi incipient.
  ›  Procés de recerca dels diferents serveis de salut mental del territori català on hi ha terapeutes 

ocupacionals. 
  ›  Impulsar la primera trobada de TO que treballen a SRC en tot el territori català. L’esdeveniment 

es va realitzar el dia 20 d’octubre a través de la plataforma Zoom. Hi van participar 15 persones. 

Aquest grup està coordinat per la Sra. Silvia Miquel i la referent de Junta és la Sra. Eva Domingo (se-
cretària). Durant el 2021 ha estat format per les persones següents:

› Rosa Delia Velárdez, col. 65 › Silvia Miquel, col. 176 › Bàrbara Francesch, col. 376
› Jessica Palau, col. 635 › Maria Valls, col. 627 › Lucía Martínez, col. 436
› Montserrat Toribio, col. 334 › Ana Macarulla, col. 230 › Susana Miquel, col. 263 
› Vanessa López, col. 501 › África Runsó, col. 557 › Frederic Cervelló, col. 292
  (baixa 01.02.21) (baixa el 18.10.21) (baixa el 08.06.21)
›  Jessica-Olujoke Jokomba,  › Raquel Cabanes, col. 600  

col. 406
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Grups territorials

Els grups territorials s’organitzen per províncies, comarques o zones territorials, per crear un punt de 
trobada i intercanvi entre terapeutes ocupacionals del mateix territori, així com per consolidar-hi una 
xarxa de suport.

1. Grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya

El grup territorial de Catalunya Central i Cerdanya està format per 16 col·legiats i col·legiades de dife-
rents pobles i ciutats de les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, el Bages i Osona. Se solen trobar 
un parell de vegades l’any, tot i que recentment 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. Núria Boixadé (vocal de Competències), 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 › Elisabet Capdevila, col. 274 › Meritxell Vilaró, col. 420
› M. Carmen Cabezas, col. 316 › Aida Martínez, col. 578 › Anna Puigdomènech, col. 206
›  Núria Boixadé, col. 392  

(col·labora fins al 19.04.2021) 

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 que es reuneixen 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 directa 
amb la Junta del COTOC a través de la portaveu del grup. Mitjançant el grup, s’ha pogut promoure propostes 
de formació, fer arribar qüestions d’interès col·lectiu i compartir recursos, coneixements i inquietuds.

Durant aquest any 2021 s’han realitzat diferents accions:

  ›  Mantenir el contacte amb la Fundació Granés de Banyoles per poder col·laborar fent les reu-
nions del grup.

  ›  Aplicar l’opció de realitzar les reunions de manera híbrida (presencial i en línia) per facilitar la 
participació dels/de les diferents membres del grup.

  › Impulsar diferents formacions a través de subvencions DipSalut.
  › Formació en peritatge per a terapeutes ocupacionals.
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  › Formació en consultoria i prescripció ocupacional.
  › Hem començat a realitzar les reunions itinerants a Handy Free Solutions.
  › Establir contacte i fer visita a Handy Free Solutions.
  ›  Informar sobre la TO a la regió sanitària de Girona i el nou Pla de rehabilitació que es gestiona 

des del COTOC.

La coordinadora d’aquest grup és la Sra. Dúnia Flores i el referent de Junta és el Sr. Néstor Aparicio. 
Està format per les persones següents:

› Marta Paradas, col. 77 › Cristina Prat, col. 79 › Monica Sàbat, col. 85
› Raquel López, col. 91 › Laura Duran, col. 93 › M. Consuelo Rivera, col. 103
› Mónica Ramírez, col. 208 › Montse Vázquez, col. 243 › Dúnia Flores, col. 249
› Eva Barris, col. 324 › Erika Escaño, col. 340 › Yolanda Costa, col. 395
› Anna Pi, col. 637

3. Grup territorial de Tarragona 

El Grup territorial de Tarragona ha estat format i consolidat durant el mes d’abril de l’any 2021. Està 
format per terapeutes ocupacionals col·legiats/des de la província de Tarragona. Actualment, el grup 
consta de sis membres actius i s’han fet set reunions, l’any 2021. 

Les reunions són un espai de trobada i de comunicació, essent un canal de comunicació directa amb la 
junta del COTOC a través de la coordinadora del grup. 

Els objectius del grup actualment són:

  › Visibilitzar el rol del terapeuta ocupacional en el territori del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
  › Apropar el COTOC a la província de Tarragona.
  › Fer difusió a mitjans de comunicació sobre la tasca del terapeuta ocupacional.
  › Ampliar el nombre de col·legiats i col·legiades del territori, fent créixer la professió.
  › Tenir un mapa actualitzat dels/de les terapeutes ocupacionals que treballen a la província. 

Durant el 2021 s’han realitzat les accions següents:

  › Cerca de mitjans de comunicació per a la difusió de la teràpia ocupacional al territori.
  › Posada en marxa del cens de terapeutes ocupacionals del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
  ›  Creació d’un grup de WhatsApp que promou fer xarxa entre els professionals, compartir ofertes 

de feina i formació. 
  › Donar visibilitat al grup territorial a les xarxes socials del COTOC. 
  ›  Consensuar el funcionament, els objectius i els compromisos dels participants en el grup 

territorial. 
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Els objectius del grup per al 2022 són:

  › Treballar sobre el mapa actualitzat de terapeutes ocupacionals que treballen a la província.
  › Continuar fent créixer la professió al territori.
  › Donar visibilitat del grup territorial a les xarxes socials del COTOC.
  › Completar el cens de terapeutes ocupacionals a la província de Tarragona. 
  › Revisar el funcionament del grup territorial per millorar-lo. 
  › Fer xarxa amb els altres grups territorials de Catalunya.

Aquest grup està coordinat per la Sra. Isaura Miró i la referent de Junta és la Sra. Eva Domingo (secre-
tària). Durant el 2021 hi han participat les persones següents:

› Sílvia Miquel Muñoz, col. 176 › Marià Gargallo Noval, col. 534 › Anna Soriano Sabaté, col. 756
› Ana Mercedes Richart Díaz,  › Ariadna Cabestany Barana,  › Isaura Miró Borrell, col 804
  col. 503  col. 367

4. Grup territorial de Lleida 

El mes de juny del 2021 s’inicia la formació del Grup territorial de Lleida amb la participació de sis per-
sones col·legiades del territori lleidatà. Aquest grup està coordinat per la Sra. Alicia Sánchez i la referent 
de Junta és la Sra. Eva Domingo (secretària). Està format per les persones següents:

› Goretti Majós, col. 759 › Estefania Montoya, col. 703 › Alba Rosell, col. 788
› Leidiana Campusano, col. 551 › Roser Maura, col. 679 › Alicia Sánchez, col. 337

Aquest any no s’han dut accions a terme ni s’han establert objectius dins el grup. L’objectiu principal a 
finals d’any és impulsar el grup i mantenir-lo. 
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6. SERVEIS COL·LEGIALS

6.1. Activitats i serveis per al/a la col·legiat/da

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

Tots els col·legiats i totes les col·legiades disposen d’un nom d’usuari/ària i d’una contrasenya per ac-
cedir a una àrea de la pàgina web amb informació rellevant i restringida per a ells i elles, i d’un perfil 
professional 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 
creixement 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/a les terapeutes 
ocupacionals de Catalunya i altres comunitats d’Espanya.

  ›  Fons documental: material documental relacionat amb la teràpia ocupacional, conservat per la 
seva importància històrica. Els col·legiats i les col·legiades tenen accés a la seu.

  ›  Biblioteca: a disposició dels col·legiats i de 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 gaudeixen 
d’un descompte especial en les gestions dutes a terme.

Assessorament bancari i financer

Els col·legiats i les col·legiades poden gaudir d’aquest assessorament i 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.
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Intercanvi professional

Des del COTOC s’organitzen diferents espais d’intercanvi com ara xerrades, jornades, la celebració del 
Dia Mundial 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 demandes 
de responsabilitat civil professional.

Descomptes a entitats amb conveni

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

6.2. Convenis de col·laboració

Durant aquest any 2021 s’han actualitzat diversos convenis de col·laboració, ampliant l’oferta de serveis 
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 promo-
ció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar l’intercanvi tècnic i la promoció mútua 
d’ambdues entitats.

  ›  Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa: col·laboració en la pro-
moció 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 orgànica de protecció de dades (LOPD) i prestació de serveis de consultoria que hi estiguin 
relacionats.

  ›  Egara Formació: conveni de cessió d’espais per al desenvolupament de programes de formació 
professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya.

48 COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA



  › EIO Assessors:

 ·  Assessorament fiscal i comptable: comptabilitat d’ingressos, seguiment dels estats compta-
bles, 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.

 ·  BSA Advocats (especialitzats en dret sanitari): s’obre una via de col·laboració per oferir formació 
i assessorament a col·legiats/des i també al mateix COTOC. L’acord finalment es concreta en 
la proposta de diverses ofertes formatives a col·legiats/des relacionades amb la protecció de 
dades, l’autonomia del/de la pacient (dret a la intimitat, a la informació clínica, etc.), la història 
clínica, la responsabilitat professional sanitària (responsabilitat civil, responsabilitat penal, 
cobertura asseguradora, etc.). Igualment, la via de consulta resta oberta per a qüestions que 
afectin el col·lectiu.

Convenis relatius als col·legiats 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 específic o gestions concretes.

  ›  Assessorament fiscal: ofereix assessorament pel que fa a les accions relacionades amb l’exercici 
lliure de la professió. L’orientació pot ser fiscal i comptable i correspondria a qüestions rela-
cionades, per exemple, amb l’IVA, l’IRPF, Hisenda, compliments de requisits d’autònoms, etc.

  ›  Assessorament laboral: dubtes laborals com acomiadaments, convenis, contractes, jubilacions, 
sancions, permisos (maternitat, etc.), carrera professional, etc.

  ›  Assessorament jurídic: qüestions jurídiques, civils o penals, que tinguin relació amb el fer 
professional, ja sigui l’accés a la professió o les condicions legals per exercir-la, clàusules de 
contractes, etc.

  ›  Amplia Formación Continuada: ofereix a les persones col·legiades al COTOC un 15% de des-
compte 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. For-
mació 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 pro-

ductes als col·legiats i a les col·legiades.
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  ›  Simposi Internacional sobre Actualitzacions i Controvèrsies en Psiquiatria: ofereix un 20% de 
descompte 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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7.  REPRESENTANT ELS COL·LEGIATS  
I LES COL·LEGIADES 
El COTOC, com a entitat representant dels/de les terapeutes ocupacionals a Catalunya, és 
l’organització 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 present 
en diferents àrees susceptibles d’intervenció per part del/de la terapeuta ocupacional i quan es plani-
fiquen les polítiques assistencials o de prevenció en els àmbits sociosanitaris.

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

  › Pla de rehabilitació de Catalunya del Departament de Salut.
  › Campanya de vacunació per a professionals de la salut.
  › Reordenació de la llarga estada de salut mental.
  › Pla estratègic d’atenció al dolor crònic de Catalunya.
  › Pla de salut de Catalunya 2021-2025.
  › Fòrum de Diàleg de Professions Sanitàries del Departament de Salut.
  › Observatori de la Infància del Departament de Drets 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.
  › Participació en el grup de treball de la Intercol·legial de discapacitat. 

3.  Reunions per difondre la teràpia ocupacional i fer conèixer el COTOC com a representant  
de la professió

  › Presidència i vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.
  › Departament de Salut:

 · Direcció General de Professionals de la Salut.
 · Direcció i Subdirecció General de Planificació en Salut.
 · Direcció del Pla director de salut mental i addiccions.
 · Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions.
 · Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i Pla director sociosanitari.
 · Direcció d’Atenció Primària i Comunitària de l’Institut Català de la Salut.
 · Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

  › Departament de Drets Socials:
 · Vocal de l’Observatori dels Drets de la Infància.
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4. Participació i assistència a jornades, congressos, seminaris i presentacions

  ›  Participació i assistència al 7è Congrés Català de Salut Mental de la FCCSM. Societat digital i 
salut mental.

  ›  Participació de les col·legiades Patrícia López (col. 241) i Inés Barriga (col. 160) en el comitè 
organitzador; i assistència de la degana del COTOC a les 14es Jornades Interdisciplinàries Ca-
talanes de Residències de Gent Gran celebrades els dies 12 i 13 de març de 2021.

  ›  Participació de la col·legiada Joana Martínez (col. 133) en la 9a Jornada de Fisioteràpia en Geria-
tria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

  ›  Assistència de la degana a l’acte de presentació de l’orientació del Pla de salut de Catalunya 
2021-2025.

  ›  Assistència de participants del COTOC i la degana a la presentació en línia dels resultats de 
l’estudi qualitatiu de l’experiència de pacient dels usuaris de rehabilitació.

  ›  Assistència de la degana a la Jornada de Salut Comunitària en Moviment.
  › Assistència de la degana a la Jornada de la Intercol·legial, 10 anys sumant.
  › Assistència de la degana a diversos seminaris web de l’AQuAS del Departament de Salut.
  ›  Assistència de la degana a la presentació de l’acte en línia del Dia Mundial de l’Ictus en la qual 

el conseller de Salut signa l’adhesió al Pla d’acció sobre l’ictus per a Europa 2018-2030.
  ›  Assistència de la vicedegana a l’acte en línia ‘Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press’ en 

què participa com a ponent el conseller de Salut del Govern de Catalunya.
  ›  Assistència de la degana a la presentació d’ACRA en línia ‘Reflexió sobre el model ACP: la in-

tegració sociosanitària.
  ›  Assistència de la degana a l’acte de presentació en línia ‘Informe Técnico de Terapia Ocupacio-

nal en el Servicio Gallego de Salud’ del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia 
(COTOGA).

  ›  Participació del col·legiat José Madrid (col. 235) en la comissió de treball de salut mental del 
CGCTO.

5. Participació en comissions estatals de teràpia ocupacional

  ›  Participació del vocal de Deganat, Ángel Pérez de Gracia, en la Junta de Govern del Consejo 
General de Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional (baixa per dimissió el mes de juny 
del 2021).

  ›  Participació del col·legiat i vocal de Premsa Ginés Ruiz (col. 325) en la comissió de treball per 
a l’al·legació del document marc sobre fisioteràpia en atenció precoç. 

6. Participació en comitès d’experts

  › Membre de SOCINTO.
  › Comitè cultural del 7è Congrés Català de la Salut Mental.
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8.  ESDEVENIMENTS I PUBLICACIONS 
Durant el 2021, el COTOC ha participat en diferents esdeveniments per fer difusió i representar  
la professió:

Gener

13/01/2021 Es va publicar la 14a La Revista del COTOC. 

16/01/2021 Es va anunciar que a les eleccions del COTOC només s’havia presentat una única candidatura 
i, per tant, va quedar escollida sense necessitat de dur a terme cap procés electoral.

Febrer

2/02/2021 El COTOC va anunciar la col·laboració en la campanya de vacunació amb el Departament de 
Salut per a tots i totes els/les terapeutes ocupacionals de Catalunya, sol·licitant la cessió voluntària de 
les seves dades per posar-les a disposició del Departament de Salut. 

27/02/2021 La degana i el vocal de Deganat del COTOC van assistir a l’Assemblea Ordinària del Consejo 
General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España (CGCTOE).

27/02/2021 Les components del Consell Deontològic del COTOC van organitzar el primer debat sota el 
nom «El blog de l’Anna», inaugurant el cicle de debats «Repensant el fer».

Març

02/03/2021 Es va emetre l’entrevista a Estefanía 
Montoya per TV Lleida on explicava la seva tasca 
al centre residencial on treballa a Lleida, especial-
ment amb els pacients que han passat la COVID-19.

08/03/2021 Amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona, des del COTOC es va organitzar una tau-
la rodona sobre la teràpia ocupacional des de la 
perspectiva de gènere. En aquesta taula hi van 
participar Montserrat García, membre de la Junta 
d’ECOM; Daniela Testa, doctora en Ciències So-
cials, i Rodolfo Morrison, acadèmic de la Universitat 
de Xile. 
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12 i 13/03/2021 La degana del COTOC va assistir a les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de 
Residències de Gent Gran.

17/03/2021 El vocal de Difusió i la degana del COTOC van fer una xerrada en línia als/a les alumnes de 
4t de teràpia ocupacional de la Universitat de Vic.

24/08/2021 Es va publicar en diversos mitjans la nota de premsa elaborada des del COTOC amb la 
col·laboració dels/de les terapeutes ocupacionals Anna Coderch i Ginés Ruiz «Terapeutes ocupacionals 
alerten d’una regressió en la salut mental dels menors». Alguns d’aquests mitjans són el Diari de Girona, 
El Punt Avui, El Món.cat, Redacción Médica i Social.cat, entre d’altres.

Abril

22/04/2021 La degana del COTOC, juntament amb altres 
col·legis professionals, va assistir a la reunió convocada 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda, Pere Aragonès, i va reclamar la importància 
de la teràpia ocupacional en la salut pública comunitària 
com a eina sanitària essencial. 

24/04/2021 Es va celebrar la XIII Assemblea General Or-
dinària del COTOC a través de la plataforma Zoom. 

Maig

03/05/2021 El vocal de Difusió, Pere Ayats, va realitzar una 
xerrada a l’alumnat de 4t del grau de Teràpia Ocupacional 
de l’EUIT sobre els beneficis de la col·legiació. 
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17/05/2021 Es va publicar al diari El Punt Avui el reportatge anomenat «Pandèmia tabú». En aquest 
reportatge s’entrevista el terapeuta ocupacional Sergio Guzmán i la vicedegana del COTOC, Mar 
Busquets.

19/05/2021 La col·legiada Joana Martínez va participar en la 9a Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 
en representació del COTOC amb una ponència anomenada «Aliança entre fisioterapeutes i terapeutes 
ocupacionals». 

29/05/2021 Les components del Consell Deontològic del COTOC van organitzar el segon debat sota el 
nom «La privacitat de l’Hèctor» del cicle de debats «Repensant el fer». 

Juny

02/06/2021 La degana del COTOC i el vocal de Formació visiten La Universal de Terrassa, un showroom 
d’autonomia en forma de pis pilot on conèixer com funcionen productes de suport, tecnologia i solucions 
d’accessibilitat, i una sala multisensorial. Un projecte fet realitat amb la suma dels esforços d’ADOM, 
Fem Llar, BJ Adaptacions i QUVITEC.

10/06/2021 El vocal de Difusió, conjuntament amb membres de la Comissió Científica, va fer un directe 
per Instagram per anunciar els guanyadors i les guanyadores de l’ajuda als projectes d’investigació 
«Endavant TO» i els premis al/a la millor TFG i al/a la millor TFM.

14/6/2021 A la Cadena Ser de Lleida van entrevistar la terapeuta ocupacional Miriam Sanjosé de l’Hos-
pital Arnau de Vilanova i un pacient per parlar de la tasca que varen fer i estaven fent els/les terapeutes 
ocupacionals, especialment a les UCI, durant la pandèmia.

Teràpia ocupacional a l’UCI «Los Nuevos sanitarios que entran en las UCI», entrevista publicada al 
Diario Médico.

21/06/2021 La degana del COTOC es reuneix amb els presidents i degans d’altres col·legis de l’àmbit 
de la salut per reactivar la Sectorial de Salut de la Intercol·legial. 

30/06/2021 La degana del COTOC va assistir a l’Assemblea General Ordinària de la Intercol·legial. 

Juliol

19/07/2021 El COTOC, juntament amb 31 entitats més, es va adherir al comunicat dirigit a la Fundació 
de la Marató de TV3, impulsat per l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (APSM) per 
avançar cap a una salut mental comunitària i superar els reduccionismes en salut. 

27/07/2021 La secretària de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya ens informa de la renovació del COTOC al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.
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Setembre

11/09/2021 La degana del COTOC va assistir a l’acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya. 

15/09/2021 El COTOC va fer difusió per als col·legiats i les col·legiades de la possibilitat d’inscriure’s 
en el registre de professionals per a situacions d’emergència sanitària del Servei Català de la Salut. 

21/09/2021 El COTOC va fer difusió per als col·legiats i les col·legiades de la possibilitat d’afegir-se com 
a membres del COTOC a la xarxa de col·laboradors del Voluntariat per la Llengua (VxL).

Octubre

7/10/2021 En la roda de premsa que dona inici a la campanya de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es 
va comptar amb la participació del terapeuta ocupacional Salvador Simó i amb l’assistència presencial 
de la degana del COTOC.

16/10/2021 A TAC 12 van entrevistar l’Anna Andreu, terapeuta ocupacional de l’Hospital Universitari de 
Tarragona Joan XXIII. L’Anna explica al magazín del cap de setmana la feina que fan els TO a la unitat 
de rehabilitació amb els pacients amb COVID persistent.

20/10/2021 El grup d’especialització de salut mental del COTOC va organitzar la primera trobada de 
terapeutes que treballen en serveis de rehabilitació comunitària. 

26/10/2021 Amb motiu de la Setmana de la Teràpia Ocupacional el grup d’infància va voler mostrar la 
seva iniciativa per fer visible i apropar la teràpia ocupacional en l’àmbit educatiu a través d’uns punts de 
llibre amb un codi QR que redirigeix al document tècnic de Teràpia ocupacional i ensenyament.
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27/10/2021 Celebració del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, sota el lema «Fes part, sigues tu». 
Es va organitzar, en col·laboració amb les dues universitats de teràpia ocupacional de Catalunya, 
una ponència via Zoom «Rehametrics, una plataforma virtual per a la rehabilitació», realitzada per 
Pablo Gagliardo. 

Es va fer públic l’anunci de la 2a edició de l’ajuda dirigida a projectes d’investigació en teràpia ocupacional 
a través d’un vídeo i se’n van publicar les bases. 

A Ràdio Desvern van entrevistar la vicedegana del COTOC en commemoració del Dia Mundial de la 
Teràpia Ocupacional.

28/10/2021 i 29/10/2021 Per seguir commemorant el Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional es van 
organitzar dues ponències més per Zoom:

1. «Justícia ocupacional en l’era digital». Ponents: Maria Kapanadze i Inda Zango.
2. «Innovació i emprenedoria ocupacional». Ponents: Néstor Aparicio i Salvador Simó.

28/11/2021 La degana del COTOC participa com a membre del jurat en les nominacions dels Premis 
Fem Pinya 2021 d’Asem Catalunya.

Novembre

1/11/2021 Al Diari de Tarragona, el dilluns 1 de novembre de 2021, va sortir publicat l’article «Creix la 
demanda de rehabilitació per al post-COVID», on es narra la tasca dels/de les terapeutes ocupacionals 
de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona en la rehabilitació dels/de les pacients amb COVID persistent, 
especialment en la cinquena onada. 

3/11/2021 El vocal de difusió, Pere Ayats, va participar en l’assignatura Bases Conceptuals de la Teràpia 
Ocupacional del primer curs del grau de teràpia ocupacional. 

3, 4 i 5/11/2021 Es va celebrar el 7è Congrés Català de la Salut Mental de la Fundació pel Congrés Català 
de Salut Mental (FCCSM) en el qual membres de la Junta i persones col·legiades van participar tant en 
els grups de treball per a l’organització com de ponents i assistents.

5/11/2021 Es va celebrar l’Assemblea Ordinària de SOCINTO. 

5/11/2021 La degana del COTOC va assistir al sopar de gala de les IX Jornades CoDiNuCat i home-
natge de la Junta sortint del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya al Mas La Boella, a 
Tarragona.

6/11/2021 Es va celebrar l’Assemblea Extraordinària del CGCPTOE.

10/11/2021 La degana del COTOC va assistir a la presentació-orientació del nou Pla de salut 2021-2025.
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13/11/2021 La degana del COTOC va assistir a la XI gala dels Premis Pinya 2021 a l’Auditori de la Fun-
dació ONCE de Barcelona, que va ser també un homenatge a la trajectòria de la Maria Ramos, gerent 
de l’Associació Catalana de Malalties Neuromusculars. 

16/11/2021 Es va fer l’entrega del Premi Xarxart de la FCCSM.

17/11/2021 En commemoració del Dia Mundial del Nen Prematur, el grup d’infància del COTOC va orga-
nitzar un directe d’Instagram on el vocal de Premsa, Ginés Ruiz, va entrevistar Esther Olalla, terapeuta 
ocupacional de la Vall d’Hebron, i una mare. 

18/11/2021 La degana del COTOC va assistir a la gala del lliurament dels 19ns Premis ACRA per a la 
millora del benestar i la qualitat de vida de les persones, celebrada al CosmoCaixa de Barcelona.

25/11/2021 La degana del COTOC va assistir a la inauguració d’espais de simulació i laboratoris de l’EUIT. 

26/11/2021 La degana del COTOC va assistir a la celebració de la Nit de la Fisioteràpia 2021 a l’hotel 
Hilton Diagonal Mar de Barcelona.

Desembre

16/12/21 La degana i la vicedegana del COTOC van assistir a la presentació del llibre Ocúpate, a l’EUIT. 

19/12/21 Participació del terapeuta ocupacional Salvador Simó en La Marató de TV3 amb el projecte 
BioArtCafè. 

20/12/21 La degana va assistir a la celebració dels 10 anys de l’Associació Intercol·legial.
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9.  DADES FINANCERES 
Memòria econòmica de l’exercici 2021 del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

9.1. Activitat de l’entitat

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) té el domicili social a Barcelona, 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 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:

  ›  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 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.
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9.2. 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 de 2021 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 d’aplicació i pel Reial decret 1/2021, de 12 de gener; i les seves 
adaptacions sectorials, i per la resta de normativa comptable que resulti. 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

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

Elements recollits en diverses partides

No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del Balanç, 
ni s’han realitzat canvis en els criteris comptables aplicats en exercicis anteriors.

Canvis en criteris comptables

Amb data 30 de gener de 2021 es va publicar el Reial decret 1/2021, de 12 de gener,  el qual modifica 
el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 6 de novembre. Els canvis al Pla 
general de comptabilitat son d’aplicació per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2021 i es 
basen principalment en les normes de registre i valoració d’instruments financers i de reconeixement 
d’ingressos. Així, a partir del 1 de gener de 2021 resulten d’aplicació els nous criteris de classificació i 
valoració dels instruments financers i de reconeixement d’ingressos, els quals es mostren en la Nota 
4 de la Memòria. D’acord amb l’apartat 6 de la disposició transitòria segona del Reial decret 1/2021, 
el Col·legi ha optat per aplicar aquests canvis de forma prospectiva i ha suposat únicament el canvi 
de nomenclatura en el desglossament dels actius i passius financers i, per tant, no ha tingut impacte 
patrimonial en el Col·legi. 

Correcció d’errors

S’ha fet una regularització contra fons social per l’excés de provisió del 2020 per import de 8.159,70 €. 

60 COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA



Regularitzacions

Com a regularitzacions del mateix exercici s’ha realitzat la desdotació del saldo d’incobrables per 
import de 1.565,75 € i s’han aprovisionat saldos incobrables dels exercicis 2013 a 2020 per import de 
2.128,25 €. 

S’ha realitzat una provisió de despeses encara no realitzades a l’exercici 2021 per import de 8.356,57 €, 
com són entre d’altres, l’edició i impressió de la Memòria anual de COTOC de l’exercici 2021, tríptics i 
documents, ENS desembre, assessorament novembre i desembre i formació. 

9.3. Excedent de l’exercici

Taula 3. Proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2021:

2021 2020

Bases de repartiment Import Import

Excedent de l’exercici 5.705,19 € -966,84 €

Total base de repartiment = Total aplicació 5.705,19 € -966,84 €

Aplicació a Import Import

Fons social 5.705,19 € -966,84€

Total aplicació = Total base de repartiment 5.705,19 € -966,84 €

9.4. Normes de registre i valoració

9.4.1. Immobilitzat intangible

Està constituït per a la creació del web del Col·legi. Es troba valorat el 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.  
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CONCEPTE PERCENTATGE ANUAL D’AMORTITZACIÓ (2021)

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 aquests.

9.4.2. Béns integrants del patrimoni cultural

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

9.4.3. Immobilitzat material

L’immobilitzat material adquirit pel COTOC es valora en el preu d’adquisició minorat per les correspo-
nents 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 (2021)

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%
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9.4.4. 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. 

9.4.5. 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 trànsit 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 direc-
tament atribuïts.

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 converteix 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 següent categoria:
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Passius financers a cost amortitzat: Dèbits i partides per pagar: 

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis 
per operacions de trànsit 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 transac-
ció 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.

9.4.6. 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 impost de societats quan es compleixin els següents requisits:

  › Que els ingressos totals no superin 75.000,00 € anuals.
  › Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000,00 € anuals.
  › Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

En cas d’haver de presentar impost de societats:

La despesa per impost sobre beneficis 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’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 impo-
sables 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. 
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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 resultats de les anàlisis realitzades.

9.4.7. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del flux real de béns i serveis que representen, amb in-
dependència 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.

9.4.8. 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 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 obliga-
cions deixen d’existir o disminueixen.

9.4.9. Subvencions, donacions i llegats.

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

9.4.10. 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.

9.5. 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 es el següent:
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MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2021 IMPORT 2020

SALDO INICIAL BRUT 8.160,88 € 7.400,97 €

(+) Entrades 

- Equips per a processos informació 759,91 €

(-) Sortides 

SALDO FINAL BRUT 8.160,88 € 8.160,88 €

MOVIMENTS AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2021 IMPORT 2020 

SALDO INICIAL BRUT 5.085,71 € 4.317,23 €

(+) Augments per dotacions 782,43 € 768,48 €

(+) Augments per adquisicions o traspassos

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos

SALDO FINAL BRUT 5.868,14 € 5.085,71 €

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.

Els actius que es troben totalment amortitzats son els següents:

  › (21700001) - ORDINADOR TOSHIBA (preu adquisició 493,95 €)
  › (21900001) – RÈTOL (preu adquisició 730,42 €)
  › (21700002) - ORDINADOR 2 (preu adquisició 384,11 €)

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

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

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament per a cap 
element de l’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:
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MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT INTANGIBLE IMPORT 2021 IMPORT 2020

SALDO INICIAL BRUT 3.605,80 € 3.605,80 €

(+) Entrades (creació web)

(-) Sortides 

SALDO FINAL BRUT 3.605,80 € 3.605,80 €

El mètode d’amortització i la vida útil estimada de l’immobilitzat intangible s’indica a la Nota 4.1. L’únic 
element d’actiu intangible és la creació del web i es troba totalment amortitzat (3.605,80 €).

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

Tot l’immobilitzat intangible està afecte a les activitats que desenvolupa el Col·legi.

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

9.6. Inversions immobiliàries

El COTOC no té inversions immobiliàries.

9.7. Béns del patrimoni cultural

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

9.8. 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 €/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 incomplet.
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9.9. Actius financers

A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers a llarg i a 
curt termini:

CATEGORIES CLASSES

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini Totals

Instruments 
de patrimoni

Valors 
representatius 
de deute

Crèdits derivats altres Instruments 
de patrimoni

Valors 
representatius 
de deute

Crèdits derivats altres

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Actius a valor 
raonable amb 
canvis en pèrdues 
i guanys.

›  Cartera de negoci

›  Designats

›  Altres

Actius financers a 
cost amortitzat.

89.131,27 € 72.971,99 €

Actius financers 
a cost.

1200,00 € 1200,00 € 638,75 € 1.102,90 €

Actius a valors 
raonables amb 
canvis en el 
patrimoni net.

Derivats de 
cobertura.

Totals 1200,00 € 1200,00 € 89.770,02 €  74.074,89€

L’import a 31 de desembre de 2020 i 2021 per 1.200,00 euros correspon a la fiança dipositada pel COTOC 
per a l’arrendament del local comercial que té al carrer Vilapicina, 49 baixos de Barcelona com a seu 
social.
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9.10. Passius financers

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

CATEGORIES CLASSES

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini Totals

Deutes amb 
entitats de 
crèdits 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 
representatius 
de deute

Derivats  
altres

Deutes amb 
entitats de 
crèdits 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 
representatius 
de deute

Derivats altres

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Passiu financer  
a cost amortitzat  
o cost.

19.456,61 € 20.065,31 €

Passiu a valor 
raonable amb

canvis en pèrdues 
i guanys.

›  Cartera de negoci

›  Designats

›  Altres

Derivats de 
cobertura.

Totals 19.456,61 € 20.065,31 €

9.11. Fons propis

Els fons propis del COTOC tenen la següent classificació:

CONCEPTE SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020

Fons social 64.963,31 € 57.435,45 €

Excedent de l’exercici 5.705,19 € -966,84 €

Fons propis 70.668,50 € 56.468,61 €
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9.12. Subvencions, donacions i llegats

El COTOC ha percebut una subvenció del programa de suport econòmic a col·legis professionals de la 
Salut, el Benestar i/o l’Acció Social de la demarcació de Girona, per a accions formatives adreçades als 
seus professionals que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la promoció de la 
salut i l’acció social (FOR), per a l’any 2021, per import de 1.742,00 € en data 18/12/2021.

9.13. Situació fiscal

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

A l’exercici 2021 es troba obligada a presentar impost de societats perquè durant l’exercici els seus 
ingressos totals han superat la xifra de 75.000,00 € i ha percebut rendes no exemptes (en concepte de 
publicitat i formació) no subjectes a retenció.

Per obtenir la base imposable de l’impost es realitzen els ajustos fiscals per aplicació del règim de les 
entitats parcialment exemptes.

  ›  Es realitza un ajust negatiu per l’import de les rendes exemptes per import de 109.299,50 €, 
corresponent a les quotes, matricules i excés de provisió, deixant com a ingrés subjecte la pu-
blicitat i els ingressos per cursos als col·legiats per import global de 4.261,00 €.

  ›  Es realitza un ajust positiu per l’import de les despeses no deduïbles que sostenen l’activitat 
exempta per import de 104.917,09 €. Les úniques despeses deduïbles són les despeses supor-
tades per a la realització dels cursos als col·legiats 2.497,28 €.

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

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Resultat comptable 5.705,19 € -966,84 €

Correcció per IS -440,93 € 92,50 €

Resultat comptable abans IS 6.146,12 € -1.059,34 €

Ajust negatiu rendes exemptes 109.299,50 € 99.168,75 €

Ajust positiu despeses no deduïbles 104.917,09 € 99.858,10 €

Base imposable abans compensació 1.763,71 € -369,99 €
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EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Compensació bases imp. negatives 369,99 €

Base imposable 1.393,72 €

Quota íntegra 348,43 €

Deduccions

Quota líquida 348,43 €

Retencions i pagaments a compte 53,84 € 192,87 €

Quota per pagar 294,59 € -192,87 €

La despesa per impost sobre beneficis corrent de l’exercici 2021 ha estat per import de 440,93 euros.

9.14. Altra informació

9.14.1. 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 2021 ascendeix a 15.375,00 € (7.200,00 € a l’exercici 2020).

9.14.2. Despeses de personal

L’import de les despeses de personal durant l’exercici 2021 és de 17.897,57 €.

DESPESES DE PERSONAL 2021 2020

a) Sous i salaris 13.620,78 € 12.459,12 €

b) Seguretat Social a càrrec entitat 4.276.79 € 3.912,03 €

Total despeses de personal 17.897,57 € 16.371,15 €
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El COTOC disposa a fi d’exercici d’una persona amb contracte laboral indefinit de 30 hores/setmana.

A l’exercici 2021, es va aprovar una millora de les seves condicions laborals: canvi de categoria pro-
fessional d’auxiliar administrativa per passar a desenvolupar tasques administratives en categoria 
professional d’oficial de 2ª, grup 5, nivell 2.  

La plantilla mitjana durant l’exercici 2021 i 2020 és d’1 persona.

9.14.3 Ajuts concedits i altres despeses

No hi ha ajuts concedits durant 2021 ni 2020.

9.14.4. Aprovisionaments

No hi ha despeses reconegudes com a aprovisionaments durant 2021 ni 2020.

9.14.5. Altres despeses de l’activitat

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

DESPESES SEU SOCIAL 2021 2020

Arrendaments 7.986,00 € 7.986,00 €

Telèfon 560,80 € 701,73 €

Aigua 580,66 € 0,00 €

Llum 812,38 € 1.063,37 €

Assegurances 234,59 € 218,34 €

Reparació i conservació 104,00 € 0,00 €

Material oficina 192,55 € 256,56 €

Servei neteja 752.05 € 720,28 €

Mobiliari i material informàtic 0,00 € 0,00 €

Publicitat i relacions públiques (detall Nadal) 56,00 € 77,40 €

Serveis Zoom 169,28 € 169,28 €

Altres serveis 0,00 € 195,47 €

Total 11.448,31 € 11.388,43 €
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DESPESES ASSESSORAMENT 2021 2020

Assessorament jurídic 6.449,30 € 17.771,06 €

Assessorament fiscal 2.075,15 € 2.190,10 €

Auditoria 1.512,50 € 1.512,50 €

Consultoria estratègica 5.118,30 € 0,00 €

ENS 4.150,30 € 0,00 €

Altres 588,52 € 580,42 €

Total 19.894,07 € 22.054,08 €

DESPESES DE DIVULGACIÓ 2021 2020

Material divulgatiu 213,20 € 0,00 €

Projectes divulgació 1.793,13 € 3.048,38 €

Actes 0,00 € 1.784,75 €

Comunicació 7.986,00 € 3.709,40 €

Total 9.992,33 € 8.542,53 €

DESPESES SERVEIS ALS COL.LEGIATS 2021 2020

Assessorament fiscal, jurídic i laboral 435,60 € 605,80 €

Pàgina web 6.247,10 € 1.965,93 €

Biblioteca 0,00 € 298,80 €

Revista Col·legi 5.122,23 € 15.209,55 €

Memòria 3.444,07 € 0,00 €

Identificació 0,00 € 0,00 €

Formació continuada 2.497,28 € 3.177,99 €

Provisió factures pendents rebre per cens col·legiats

Total 17.746,28 € 21.258,07 €
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DESPESES REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ 2021 2020

Participació Consell General 6.890,00 € 6.590,00 €

Representació - dietes Consell General 0,00 € 0,00 €

Assessorament jurídic Consell General 0,00 € 0,00 €

Intercol·legial 516,00 € 258,00 €

Socinto 31,00 € 31,00 €

Fundació FCCSM 3.000,00 € 0,00 €

Dietes i desplaçaments Junta Govern 661,88 € 753,27 €

Primes assistència Junta Govern 15.375,00 € 7.200,00 €

Dietes i desplaçaments de col·laboradors 161,98 € 162,11 €

Altres 21,85 € 202,15 €

Total 26.657,71 € 15.196,53 €

TOTAL ALTRES DESPESES ACTIVITAT 87.168,63 € 85.008,96 €

ALTRES 2021 2020

Tributs 539,85 € 393,82 €

Sancions no deduïbles 21,85 € 0,00 €

Serveis bancaris i similars 305,73 € 228,45 €

Comissions certificats 0,00 € 36,30 €

Donatius 0,00 € 0,00 €

Recàrrecs 0,00 € 0,00 €

Pèrdues crèdits incobrables 0,00 € 232,50 €

Provisió insolvència 2.128,25 € 1.565,75 €

Desdotació insolvència -1.565,75 € -887,50 €

Beques d’investigació 0,00 € 5.000,00 €

Total 1.429,93 € 6.569,32 €
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9.14.6. Ingressos i despeses extraordinàries

Durant els exercicis 2021 i 2020, el detall és el següent:

CONCEPTE 2021 2020

Ingressos extraordinaris 0,00 € 0,00 €

Despeses extraordinàries 0,00 € 0,00 €

9.14.7. Ingressos i despeses financeres

El COTOC no ha obtingut durant els exercicis 2021 i 2020 cap resultat financer. La devolució per part 
dels/de les col·legiats/des de les comissions financeres assumides pel COTOC per la devolució de rebuts 
domiciliats, s’han registrat com menys despesa de comissió.

9.14.8. Variació de les provisions de les activitats

Durant l’exercici 2021 s’han aprovisionat les quotes impagades corresponents a 2020.

9.14.9. Ingressos

El COTOC, d’acord amb el model de funcionament establert pels seus estatuts, rep fons per desenvolupar 
la seva activitat fundacional provinents de:

  › Aportacions i quotes pagades pels/per les seus/seves col·legiats/des.
  › Prestació de serveis als col·legiats/des (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.

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

La composició i detall dels ingressos al compte de resultats és el següent:
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(IMPORT EN EUROS) 2021 2020

1. Ingressos de l’entitat per la seva activitat pròpia 111.994,75 € 101.089,25 €

a) Quotes col·legiats/des 102.093,75 € 94.081,25 €

b) Prestacions de serveis 1.739,00 € 2.253,00 €

c) Matrícules 5.640,00 € 4.200,00 €

d) Refacturació despeses de gestió 0,00 € 0,00 €

e) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 780,00 € 555,00 €

f) Subvencions per formació 1.742,00 € 0,00 €

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

Tots els ingressos es destinen a finalitats estatutàries.

Durant l’exercici 2021 s’ha produït un guany comptable de 5.705,19 €.

9.14.11. 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 de 2021 i 2020, 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 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 o elles s’ha realitzat a preus i 
condicions de tercers.
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9.14.12. Junta de Govern

La Junta de Govern al termini de l’exercici 2021 està composta per: 

  › Degana: Carme Olivera
  › Vicedegana: Mar Busquets
  › Secretària: Eva Domingo
  › Tresorera: Jennifer Calvo
  › Vocal de Deganat: Angel Pérez de Gracia
  › Vocal de Formació Contínua: Nestor Aparicio
  › Vocal de Difusió: Pere Ayats
  › Vocal de Legislació: Silvia Ramos
  › Vocal de Competències: Núria Boixadé
  › Vocal de Premsa: Ginés Ruiz

9.14.13 Fets posteriors

La composició de la Junta de Govern 2021 és la següent:

  › Degana: Carme Olivera
  › Vicedegana: Mar Busquets
  › Secretària: Eva Domingo
  › Tresorera: Jennifer Calvo
  › Vocal de Deganat: Angel Pérez de Gracia*
  › Vocal de Formació Contínua: Nestor Aparicio
  › Vocal de Difusió: Pere Ayats
  › Vocal de Legislació: Silvia Ramos
  › Vocal de Competències: Núria Boixadé
  › Vocal de Premsa: Ginés Ruiz

El COTOC ha estat treballant per continuar intensificant la visualització de la professió i per aquest 
motiu, el desembre de 2020, es va signar un conveni de col·laboració per formar part de la Fundació pel 
Congrés Català de Salut Mental. 

Addicionalment, es va valorar sol·licitar una consultoria estratègica per fer un estudi i assessorament 
del posicionament intern de COTOC, que entre les seves funcions serien: 

  › l’anàlisi interna dels processos i funcionament, 
  › l’anàlisi de processos i funcionaments, 
  › la detecció conjunta de necessitats i punts de millora, punt objectiu,
  ›  conseqüents deteccions i propostes de millora, aportant punts de servei i valor afegit al circuit 

entitat o associació - client, 
  › l’anàlisi de comunicació,
  › l’anàlisi d’eines reals de l’entitat i per últim, 
  › l’anàlisi de posicionament institucional i potencial.

* El mes de juny del 2021 ha tingut 
lloc la dimissió del vocal de Deganat. 
Les tasques assignades per a aques-
ta Vocalia, i d’acord amb els Estatuts 
de COTOC, queden assumides per la 
resta de membres de la Junta.

COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA 77

Memòria 2021



Aquesta figura està contemplada en els pressupostos de 2021, així com una millora salarial de 
l’administrativa. 

Per últim, per tal que la pàgina web del COTOC sigui més accessible i compleixi amb els criteris de 
seguretat de la protecció de dades, s’està treballant en la seva renovació.

A Barcelona, 31 de març de 2022, expressen la seva conformitat amb la seva signatura:

DEGANA       TRESORERA
Carme Olivera Noguerola      Jennifer Calvo

SECRETÀRIA
Eva Domingo
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A continuació s’adjunten documents originals escanejats:

9.15. Auditoria
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10.  PROJECTES DE FUTUR 
Llista de tasques a dur a terme durant el mandat 2022-2023:

Continuar representant la teràpia ocupacional als organismes i als esdeveniments d’alt interès se-
güents, participant en:

  › Consell de Professions Sanitàries de Catalunya.
  › Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  › Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
  › Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut.
  › Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut.
  › Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut.
  › Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut.
  ›  Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i Pla director sociosanitari del Departament de 

Salut.
  › Direcció del Pla estratègic d’atenció primària.
  › Xarxa d’atenció integrada: projecte d’intervenció domiciliària.
  › Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut.
  › Servei Català de la Salut (CatSalut).
  › Institut Català de la Salut (ICS).
  › Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
  › Observatori dels Drets de la Infància.
  ›  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (cens d’entitats de foment de la llengua 

catalana).
  › L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya:

 · Reunions Taula Tècnica.
 · Reunions Taula Lletrada.
 · Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats.
 · Sectorial Salut.
 · Grup de treball de la Intercol·legial de Discapacitat.

  › Consell Tècnic de Formació Contínua de Teràpia Ocupacional.
  › Universitats catalanes que imparteixen el grau de Teràpia Ocupacional.
  › Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España (CGCTO).
  › Consell General de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional en España (SOCINTO).
  › Fundació del Congrés Català de la Salut Mental.
  ›  Comitès científic i organitzador de les 15es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de 

Residències de Gent Gran.
  › L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).
  › Societat Catalano-Balear.
  › Marató de TV3.

Continuar treballant perquè la teràpia ocupacional s’inclogui i sigui reconeguda des del Departament 
d’Educació

COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA 83

Memòria 2021



  ›  Continuar el contacte amb representants del Departament d’Educació, revisant la figura dels/
de les terapeutes ocupacionals als EAP i a l’aula.

  ›  Participar en la comissió encarregada de definir el desplegament de la Llei d’escola inclusiva 
(Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu), i fer-ne el seguiment un cop sigui creada.

  ›  Oferir formació als professionals de l’Àrea d’Ensenyament: aprenentatge i AVDB, adaptacions 
i PPSS a l’aula, rol del/de la terapeuta ocupacional a l’escola.

  ›  Continuar treballant per a la incorporació d’una nova categoria professional denominada tera-
peuta 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 
de 2012 de la directora de Serveis del Departament d’Ensenyament) i que defineixi, en els termes 
ja plantejats durant el 2018 per la Junta de Govern del COTOC, l’Annex 2 de la Resolució de les 
funcions, requisits i mèrits específics d’aquesta nova categoria professional.

  ›  Continuar treballant per modificar els requisits establerts per accedir a la categoria profes-
sional d’educador/a d’educació especial (EEE) incorporant-hi la diplomatura/grau en Teràpia 
Ocupacional. Antigament 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 Drets Socials

  ›  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, 
documents, xerrades, cursos, etc.

  ›  Continuar treballant per percebre el complement assistencial d’atenció directa de centres resi-
dencials de gent gran de la Generalitat de Catalunya.

  ›  Continuar treballant per poder ocupar el lloc de coordinador assistencial dels centres residen-
cials 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 
ocupacional 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 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 situació de la figura del/de la terapeuta ocupacional a l’Àrea de Salut Mental.

  ›  Continuar treballant intensament perquè s’incorpori la figura del/de la terapeuta ocupacional 
en atenció primària i comunitària. 

  › Continuar la participació en el nou Pla de rehabilitació. 
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  ›  Continuar col·laborant amb el Departament de Salut per fer front a les problemàtiques causades 
per la pandèmia de COVID-19. 

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

  ›  Treballar perquè els ajuntaments, o en el seu cas les diputacions, comencin a incorporar te-
rapeutes ocupacionals en les relacions de llocs de treball dels ajuntaments, com els serveis 
d’atenció domiciliària (SAD), i així es puguin dotar pressupostàriament aquestes places.

Continuar les relacions amb les dues universitats

  › Continuar mantenint una comunicació regular i fluida.
  › Fer presentacions anuals del COTOC als/a 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.

Iniciar el procés per a la creació d’una universitat pública de teràpia ocupacional a Catalunya

  › Creació d’un grup de treball intern.
  › Iniciar les relacions institucionals adients.

Continuar promovent la participació i el funcionament de les comissions i les seccions del COTOC

  ›  Promoure la creació de nous grups d’especialització: SAD, ICSS, Atenció Primària i Comunitària, 
Salut Mental en SRC, etc.

  › Fer difusió dels diferents grups existents.
  › Organitzar espais de treball conjunt.
  › Posar en marxa nous grups de treball per a la creació de documents tècnics.
  ›  Continuar i promoure la creació de grups de treball delegats de la Junta de Govern amb la 

finalitat de poder donar resposta ràpida i efectiva a les necessitats actuals. 
  ›  Continuar els grups de treball del nou Pla de rehabilitació de Catalunya, que està previst que 

finalitzi el 2022. 
  › Creació d’un grup de treball estratègic de Salut, Atenció Primària i Comunitària.

Impulsar la recerca

  › Fer la resolució de la segona edició de la beca d’investigació del COTOC. 
  › Posar en marxa la tercera edició de la beca d’investigació del COTOC.

Continuar fent difusió de la professió

  ›  Continuar publicant articles, formacions i congressos a través de les xarxes socials i la pàgina 
web.
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  › Dur a terme la Jornada del Dia de Teràpia Ocupacional del COTOC.
  › Continuar organitzant i participant en actes per difondre la teràpia ocupacional.

Continuar l’elaboració de documents tècnics de la professió

  ›  Finalitzar l’elaboració dels documents tècnics ja iniciats: «Teràpia ocupacional en centres ocu-
pacionals» i «Documents tècnics sobre la teràpia ocupacional en diferents serveis/àmbits de 
salut mental». 

  ›  Publicar els documents tècnics: «Teràpia ocupacional en l’àmbit de la gent gran», «Teràpia 
ocupacional en serveis de rehabilitació comunitària», «Teràpia ocupacional en el Programa 
de seguiment individual», «Teràpia ocupacional en psicosi incipient» i «Teràpia ocupacional als 
hospitals de dia d’adults».

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 en l’àmbit particular i comentar-les a les reunions.
  ›  Participar activament en trobades, reunions, jornades, etc., que ens permetin contactar amb 

professionals d’altres comunitats autònomes i àmbits professionals diferents.
  › Clarificar i millorar el circuit de consultes.
  › Fer aportacions a la pàgina web del Col·legi sobre 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 les col·legiades la resolució d’aquest cas.

  ›  Continuar realitzant els debats «Repensant el fer». Debats que busquen reflexionar sobre el fer 
diari dels i de les terapeutes ocupacionals en diferents àmbits.

Combatre l’intrusisme professional

  ›  Continuar contactant amb aquelles entitats o professionals que presenten actuacions irregulars 
en relació amb l’exercici de la teràpia ocupacional en l’àmbit laboral i formatiu.

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 
assessors/es contractats/des.

Continuar treballant per complir els reglaments penals

  › Complir el Pla de compliment normatiu (Compliance Penal) del Col·legi.
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  › Desenvolupar, implantar i mantenir l’Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

Modificar els Estatuts del COTOC

  ›   Afegir un paràgraf a l’article 46 on s’estableixi que si només hi ha una única candidatura, i 
aquesta ha complert tots els requisits de presentació, quedarà elegida automàticament sense 
necessitat de continuar el procediment electoral.

  ›   Modificar la data de celebració de l’Assemblea General Ordinària fixant que es reunirà dins del 
primer semestre de l’any, per poder incloure l’informe d’auditoria i no haver de celebrar una 
Assemblea extraordinària.

  ›   Col·legiat/da honorífic/a: 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

  › Continuar amb la publicació anual de La Revista del COTOC amb la finalitat de:
 · Donar a conèixer la teràpia ocupacional a través de La Revista del COTOC, com una eina de 

divulgació entre la ciutadania, els/les terapeutes ocupacionals d’arreu d’Espanya i l’Admi-
nistració pública, entre d’altres.

 · Fer arribar als col·legiats i a les col·legiades un resum de les notícies més importants de 
l’any.

 · Anunciar els nous llibres que arriben a la biblioteca del COTOC als col·legiats i a les col·legiades.
 · Donar a conèixer els nous convenis que estableix el COTOC amb les diferents entitats.
 · Aconseguir que empreses relacionades amb la disciplina es vulguin anunciar a La Revista 

del COTOC.

Fomentar l’ús de la borsa de treball del COTOC

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

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

Creació d’una nova pàgina web del COTOC

  ›  Actualitzar l’apartat sobre normativa jurídica i normativa que afecta la professió a la pàgina 
web del COTOC.
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  › 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.
  › Continuar col·laborant amb el Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional.
  ›  Continuar treballant perquè, a escala estatal, es desenvolupi la figura del/de la terapeuta ocu-

pacional en tots els seus possibles àmbits d’intervenció.
  › Continuar representant el COTOC al CGCTOE.

Altres accions

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

  › Continuar desplegant el Registre de Societats Professionals del COTOC.
  ›  Proposar el nomenament com a col·legiada d’honor a la Dra. Silvia Sanz per la seva gran tasca 

i empremta en la teràpia ocupacional.
  ›  Promoure que els col·legiats 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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