
núm. 68
abril de 2013 

Full informatiu
del Col·legi

7es Jornades 
de Logopèdia i odontoLogia  
El 12 d’abril es van dur a terme les 7es Jornades de Logopèdia i odontologia, 
dins del Fòrum Dental del Mediterrani, que des d’aquest any s’anomena FdM 
internacional. 

El Fòrum va ser inaugurat el dijous 11 d’abril per la Dra. Rosa Vallès, Directora 
Gral. d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Dept. de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, amb la participació de l’alcaldessa de Badalona, autoritats de la Fira 
de Barcelona, del (COEC) Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, 
del COPDEC (Col·legi Oficial de Protètics Dentals), i del CLC.

A la propera Revista trobareu tota la informació sobre les Jornades, que malgrat 
les dificultats d’última hora i canvi de ponent per a la conferència inaugural, 
van ser molt profitoses segons els comentaris i valoracions dels assistents. A 
més a més, el CLC va tenir un estand a la Fira industrial, per cortesia de Fira de 
BCN, gràcies a les gestions fetes pel CLC i a cost zero, on vam rebre les visites, 
no solament dels logopedes assistents a les jornades, sinó també d’odontòlegs, 
protètics, higienistes dentals i usuaris en general que estaven visitant la exposició 
industrial, i que ens van demanar informació i van fer consultes sobre casos.

A l’estand es van poder mirar i consultar els pòsters presentats a les Jornades 
i el pòster elaborat pel CLC sobre Odontologia i Logopèdia, amb la finalitat de 
difondre la nostra feina entre els visitants. Volem agrair i felicitar molt especialment 
als logopedes autors dels 4 pòsters per la qualitat del treball presentat i perquè 
sabem que és un esforç important fer un treball d’aquest tipus. La nostra professió 
necessita d’aquests esforços per continuar millorant i avançant!

Les Jornades de Logopèdia i Odontologia s’organitzen cada dos anys des 
del 2001 i reuneixen a diferents professionals que treballen sobre el sistema 
estomatognàtic. És una activitat clàssica del CLC i és d’esperar que continuï 
creixent i incorporant novetats en l’àrea de la Motricitat Orofacial.

Josep Lluís Navarro Majó President del COEC i Anna Civit i Canals - Degana del CLC
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Vocalia de Tarragona 
En commemoració del dia mundial de l’autisme 
el dia 2 d’abril, l’associació Astafanias de 
Tarragona ha editat un tríptic informatiu 
que trobareu en aquest Full (pàg 3), sobre el 
Trastorn d’Espectre Autista per fer-ne difusió.

ASTAFANIAS és una associació de famílies 
del Tarragonès, fundada l’any 1966, acull 
totes les discapacitats psíquiques inclòs el 
TEA, X-FRÀGIL, TDAH, TOURETTE, etc. És una 
associació sense ànim de lucre i el seu objectiu 
bàsic es oferir orientació i assessorament 
davant les diferents problemàtiques que puguin 
sorgir i a més donar suport a les famílies. 

---------------------------------------------

DIA DE LA LOGOPÈDIA
La vocalia de Tarragona es va sumar als 
actes de celebració organitzats pel CLC en 
commemoració del dia de la logopèdia. Van 
sortir diferents notes de premsa al Diari de 
Tarragona, al Més Tarragona i al Reus Digital. 
Logopedes de la demarcació que treballen 
en diferents àmbits (hospitals, cdiaps, 
sociosanitaris, CAPs, centres privats) van 
fer visible la logopèdia duent la samarreta i 
repartint punts de llibre entre companys de 
feina, usuaris i públic en general.

Vocalia de Girona

El passat divendres dia 8 de març va tenir lloc la 
trobada de logopedes de Girona. La vam portar 
a terme a l’Hotel d’Entitats les Bernardes, al 
carrer Sant Dionís, núm. 42 de Salt, Girona.
 
En aquesta trobada un tècnic en transport 
sanitari ens va ensenyar maniobres bàsiques 
de primers auxilis (reanimació cardiopulmonar, 
maniobra de Heimlich i posicions d’espera). 
Va ser una trobada molt pràctica i interessant, 
on totes les assistents vam poder practicar 
les maniobres bàsiques de primers auxilis i 
resoldre els possibles dubtes que teníem sobre 
aquestes. Esperem continuar fent aquest tipus 
de trobades, però necessitem que s’animin més 
logopedes a participar-hi!

Anna Vila (Vocal de Girona) amb logopedes assistents a la trobada.

Normativa de difusió 
Col·legi de Logopedes de Catalunya

Degut a l’enorme demanda de difusió d’activitats formatives externes al CLC, per beneficiar als col·legiats 
sense col·lapsar el bon funcionament del Col·legi, i tenint en compte els criteris d’interès i qualitat científica, 
la difusió es farà d’acord a la següent normativa (acord de Junta de Govern del dia 10 d’abril de 2013):

1) La difusió d’activitats de formació externa es farà al Full Informatiu i al web, només les que 
tinguin descompte d’un 10% o més.

2) Es farà la difusió per correu electrònic, web i full informatiu, de totes les activitats externes en 
les quals algun membre de la Junta participi com a representant del CLC, encara que no siguin 
gratuïtes.

3) Quan ens demanin fer difusió d’alguna activitat gratuïta externa, s’enviarà per mail la informació 
a tots els col·legiats, sempre i quan no coincideixi amb cap activitat important del CLC. Si 
l’activitat gratuïta externa coincideix amb un curs de formació continuada (FC) del CLC, la 
informació es penjarà al web.

4) Els professionals de Catalunya i de l’Estat espanyol que participin com a ponents en cursos de 
FC del CLC han d’estar col·legiats al col·legi professional corresponent. 

5) Els logopedes que participin com a ponents en cursos de FC externa i es demani fer difusió del 
curs al CLC, han de certificar la seva col·legiació a la CCAA de pertinença.

6) En el cas de petició de difusió de diversos cursos d’una entitat externa, es farà un llistat, amb 
títols dels diferents cursos, nom de l’entitat organitzadora, % de descompte per als col·legiats 
i link o dades de contacte.

7) En el cas de qualsevol activitat no contemplada en aquesta normativa, la Comissió de Comunicació 
institucional (CCI), per delegació de la Junta de Govern del CLC farà l’estudi corresponent.
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Agost García, Irene - Castelló
Alonso Pons, Sílvia - Sabadell
Álvarez Duran, Irene - Súria
Areny Alférez, Laura - Arenys de Munt
Bellido Expósito, Ruth - Barcelona
Boland Morales, Mª Soledad - El Vendrell
Caberol Fortuny, Alba - Manresa
Cle Negre, Alba - Celrà
De Miguel Ezaguoi, Noelia - Madrid
Ferrández Galcerán, Carla - Els Hostalets de Llers

Garcia Gregorio, Sonia - Sabadell
López Villena, Sara - Cornellà de Llobrega
Martín Mulet, Mireia - Sant Quirze del Vall
Muñoz González, Sandra - Santpedor
Peso Carneiro, Alexandra - Mollet del Vallès
Prior Hernández, Audry Marta - Sabadell
Riu Plana, Meritxell Manresa
Ruhí Bros, Montserrat - Sant Esteve de Palau
Sánchez Prat, Judit - Manresa
Sanz Beser, Yolanda - Barcelona

Nous col·legiats de l’1 de febrer al 31 de març de 2013

horari del CLC 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a19 h

Agenda de Formació 
Continuada del ClC

Torres Lozano, Gemma Barcelona
Zafra Miquel, Gemma Vilafranca del Penedes
Zamora Gómez, Carolina - Barcelona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer 

(col·legiats exercents, col·legiats no 
exercents) està publicat al nostre web: 

www.clc.cat

Abril   2013
Curs Teràpia miofuncional en disfuncions orofacials 2n nivell (7a edició) (Curs interdisciplinari)

A càrrec de Diana Grandi, Yvette Ventosa i ponents invitats.
Dates 20 i 27 d’abril i 4, 11 i 25 de maig de 2013  POSPOSAT, US ENVIAREM NOVES DATES

Durada 40 hores

Xerrada Gratuïta Sessió de recursos lingüístics en línia (2h)
A càrrec de Gemma Monreal

Data 24 d’abril de 2013
Horari de 10 a 12 h

Maig
Xerrada Gratuïta Declaració de la renda

A càrrec de Rosa M. Esqué (Assessora fiscal-laboral del CLC)
Data 15 de maig de 2013

Horari d’11 a 12.30 h

Juny
Presentació i xerrada gratuïta Les lletres i jo. Un conte sobre la dislèxia

A càrrec de Alicia Bailey, logopeda i Iraida Llucià, autora i il·lustradora.
Data 8 de juny de 2013

Horari a concretar

Jornada Monogràfica L’ús del peu de rei: una eina imprescindible per 
a l’avaluació objectiva en logopèdia (5a edició).

A càrrec de Diana Grandi i Yvette Ventosa
Data dissabte 15 de juny de 2013

www.clc.cat
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Us informem que el passat dia 28 de febrer de 
2013 es va publicar al DOGC el Decret 121/2013, 
de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls 
oficials de queixa, reclamació i denúncia en les 
relacions de consum. En concret, aquest Decret 
estableix que les persones col·legiades tindran 
l’obligació de disposar d’aquests fulls oficials 
de queixa, reclamació i denúncia (model); i que 
els col·legis professionals seran competents, 
com a organisme habilitat, per a tramitar 
queixes, reclamacions i denúncies que els 
formulin les persones consumidores en 
relació amb l’activitat professional dels seus 
col·legiats.

Fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret, els fulls 
oficials de reclamació i denúncia es regulaven pel 
que disposava el Decret 70/2003, de 4 de març, 
que en l’article 1.2 del Decret 70/2003 establia 
que quedaven exclosos de l’aplicació del Decret 
70/2003 “Els i les professionals liberals que portin 
a terme una activitat per a l’exercici del qual sigui 
necessària la col·legiació prèvia en un Col·legi 
Professional legalment reconegut.”. Per tant, amb 
la normativa anterior, les persones col·legiades 
estaven excloses de l’obligatorietat de disposar 
d’aquests fulls de reclamació/denúncia.

Tanmateix, el Decret 121/2013 té com una de 
les seves finalitats “ampliar l’àmbit d’aplicació a 
totes les activitats empresarials o professionals 
subjectes al règim de col·legiació, llevat de les 
que siguin exercides per fedataris o fedatàries 
públics o pel personal que exerceixi potestatius 
públiques, sempre que sigui retribuït mitjançant 
aranzel”; i per aquest motiu deroga el Decret 
70/2003 i deroga l’exclusió dels professionals 
col·legiats de l’obligació de disposar de fulls de 
queixa, reclamació i denúncia. 

En efecte, l’article 1.2 estableix que “Totes 
les persones f ís iques i  jur ídiques que a 
Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis 
directament o com a intermediaris a les persones 
consumidores han de disposar de fulls oficials 
de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb 
el model inclòs a l’annex”. En aquest sentit, 
l’article 1.3 del Decret estableix aquells casos 
que queden exclosos de l’aplicació del Decret, 
entre els quals ja no es troben les persones 
sotmeses a col·legiació: “a) els fedataris i 
fedatàries públics o el personal que exerceixi 
potestats públiques sempre que sigui retribuït 
mitjançant aranzel, b) els serveis públics prestats 

FULLs oFiCiaLs de QUeiXa, 
reCLaMaCiÓ, denÚnCia

directament per l’Administració, c) els centres 
que imparteixen ensenyaments reglats, i d) 
totes les activitats que disposen de normativa 
específica en matèria de fulls de queixa, 
reclamació o denúncia”. 

D’altra banda, el Decret 121/2013 atorga als 
col·legis professionals la categoria d’organisme 
habilitat per a tramitar les queixes, denúncies 
i reclamacions que afecten els seus col·legiats; 
admetent la possibilitat que aquesta tramitació 
s’adapti a les particularitats de cada col·legi. Així 
doncs, el Decret estableix un procediment que 
haurà de seguir el col·legi, adaptant-lo a la seva 
idiosincràsia i funcionament.

D’acord amb el que disposa la Disposició transitòria 
del Decret 121/2013, les persones col·legiades, 
i per defecte, els col·legis professionals, tenen 
6 mesos des de l’entrada en vigor del Decret 
per tal d’adaptar-s’hi. Per tant, si el Decret es 
va publicar al DOGC el 28 de febrer de 2013 i va 
entrar en vigor el dia 20 de març de 2013 segons 
la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum, 
el termini d’adaptació del Decret finalitza 
el dia 20 de setembre de 2013, data en què 
els col·legis hauran d’haver informat a totes les 
persones col·legiades i societats professionals de 
l’obligatorietat de disposar dels fulls de queixa, 
reclamació i denúncia, i aquests les hauran de 
tenir a la disposició dels consumidors; i els col·legis 
hauran de tenir establerta i pautada la tramitació 
d’una queixa, reclamació o denúncia que arribi 
al Col·legi.

En aquest sentit us informem que des de la Taula 
Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
s’està treballant per a l’elaboració d’un document 
de treball que permeti a tots els col·legis poder-
se adaptar al que disposa al Decret, facilitant la 
informació necessària a les persones col·legiades 
sobre l’obligació de disposar dels fulls oficials, 
i facilitant també als col·legis un esquema de 
tramitació d’aquestes queixes, denúncies i 
reclamacions.

Els “fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia” 
s’inclouen com a models en l’annex del Decret 
121/2013. Aquests fulls oficials també es troben a 
la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum i 
són públics per a tots els consumidors i usuaris. El 
Decret obliga a tots els professionals a disposar-ne i 
a informar/facilitar als seus usuaris que en disposen 
i que els poden utilitzar. www.consum.cat
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preUs pÚBLiCs deL sCs

El 26 de febrer s’ha publicat al DOGC l’Ordre SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s’aproven 
els preus públics del Servei Català de la Salut. En aquesta ordre s’estableixen els preus públics dels 
processos logopèdics realitzats en l’àmbit de la rehabilitació ambulatòria i domiciliària.

“Els serveis de logopèdia comprendran l’aplicació de tècniques pròpies de l’especialitat de medicina 
física i rehabilitació amb l’objectiu de tractar els trastorns relacionats amb la parla i el llenguatge.
Els serveis de rehabilitació es facturaran per procés i els preus aplicables són els que figuren en 
l’apartat V. 

Les visites inicials d’un metge especialista en medicina 
física i rehabilitació que no tinguin continuïtat 
assistencial com a procés es consideraran visita única 
tant en l’atenció de rehabilitació ambulatòria, com 
domiciliària i logopèdia, i els preus aplicables són els 
que figuren a l’apartat V.”

En l’apartat A.1 “Procediments diagnòstics i 
terapèutics” s’estableix que el preu del procés de 
logopèdia en els hospitals és de 185,96 €.
 
I en l’apartat B.3 relatiu a la rehabilitació ambulatòria 
i domiciliària s’estableixen els següents preus per 
procés, que són els mateixos que es van fixar els 
anys 2011 i 2012:

B.3. Logopèdia
Tractament Preu

Afàsia 369,94 €
Disàrtria 235,07 €
Disfonia 173,56 €

Anomalies funcionals 
dentofacials 173,56 €

Laringectomia 173,56 €
Trastorns de la fluència 112,44 €

Visita única 13,94 €

SeSSionS CientíFiqueS AelFA: 
Alumnado con discapacidad mental, 
lenguaje
Data Dissabte 11 de maig de 2013 Horari de 9.30 a 13 h
A càrrec Cristina Luna Info i Inscripcions www.aelfa.org
Descompte als col·legiats

Disfagia orofaríngea neurogénica. 
4ª Edición. Del 21 de mayo al 22 julio de 2013.
Descompte als col·legiats
Inscripcions www.masformacion.es

Curs Social thinking
Dates 23 i 24 de maig 
A càrrec Michelle Garcia Winner, logopeda.
Descompte als col·legiats
Info www.sites.google.com/site/socialthinkingbcn/?pli=1

Curs trastornos del habla y del lenguaje 
A càrrec Gerardo Aguado Data 24 i 25 de maig a Toledo
Descompte als col·legiats
Inscripcions info@colegiologopediaclm.com

la voz cantada, entre fisiología y didáctica
Doctor Franco Fussi - Masterclass en Foniatría Aplicada
Data Dissabte 25 de maig de 2013 Horari de 9 a 17.30 h
Informació www.barcelonaconcertante.com
Descompte als col·legiats

Informació externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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AulA De PeDAGoGiA:
Curs Psicoanàlisi i educació
Dates dilluns i dijous del 2 al 30 de maig de 18 a 20 h.
Lloc Seu del COPEC, Av. Mistral, 20 bis, entl. 2, 08015 
de Barcelona
Descompte als col·legiats
Informació www.pedagogs.cat

Curs Cuidar les relacions: prevenir la 
dependència
Data dilluns 3, 10 i 17 de juny de 16 a 20 h. 
Lloc Seu del COPEC, Av. Mistral, 20 bis, entl. 2, 08015 
de Barcelona Informació www.pedagogs.cat
Descompte als col·legiats
Informació www.pedagogs.cat

CuRSoS MAiG, JunY i Juliol 2013
• Raonament i llenguatge: proposta 

per treballar a l’aula.
• trastorns de l’espectre Autista. 

Avaluació i intervenció.
• estratègies per a la planificació, 

textualització i correcció del text 
escrit.

• Planificar i dur a terme xerrades per 
a pares i mares sobre l’educació 
dels fills.

Organitza Cercles Formació
10 % de descompte per a col·legiats
Informació formacio@grup-cercles.es


