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presentació

Carta del degà

Benvolgudes i benvolguts,

El 2009 ha estat un any dens i intens en el qual la Junta de Govern del Col·legi ha desplegat una àmplia 
activitat atesos els esdeveniments que s’han succeït durant aquest període. Algunes d’aquestes 
accions ja estaven previstes, però també se n’han realitzat d’imprevistes com a conseqüència de fets 
no esperats.

En aquesta Memòria hi trobareu un recull del que s’ha esdevingut durant aquest període i que, per no 
allargar-me massa, resumiré en alguns punts.

En l’àmbit professional cal destacar la modificació en el procediment d’actuació per tractar d’una 
manera més eficaç el greu i difícil problema de l’intrusisme.

06



memòria 2009

En l’àmbit col·legial vull remarcar la campanya “El Col·legi en moviment”, que ja compta amb quatre 
comarques visitades. És una acció de la qual ens sentim molt satisfets perquè n’hem comprovat la 
utilitat i n’hem recollit coneixements, experiències positives, i també mancances i necessitats; és a 
dir, informació que ens permet ajustar les decisions a prendre. La inauguració de la seu col·legial a 
Girona com a mostra de la consolidació de les Seccions Territorials, la constitució de Grups d’Interès, la 
creació de noves comissions, la realització de l’Assemblea General el mes de maig a Girona, l’increment 
de l’activitat formativa a totes les seus, són també un reflex de la nostra voluntat de servei al col·legiat.

En les relacions institucionals tenim un mostra més de l’activitat del Col·legi. L’experiència en la 
participació en el Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Salut Comunitària i en el Pla director de Malalties 
Reumàtiques i de l’Aparell Locomotor ens va conduir a l’organització de la Jornada col·legial “Mirada 
cap un nou model assistencial eficient en Fisioteràpia”, inaugurada per la Sra. Maria Lluïsa de la Puente, 
directora general de Planificació del Departament de Salut. En aquest acte hi van participar proveïdors 
del territori, representants del Departament de Salut, del CatSalut i ponents estrangers.

La conclusió que de moment en podem treure, és que tenim la percepció que estem arribant a moments 
transcendentals per a la nostra professió, i que necessitarem el vostre suport per defensar totes les 
nostres competències així com per disposar d’una major presència tant en el sistema públic de Salut 
com en tots els altres àmbits d’activitat professional. Des del Col·legi -Junta de Govern, Seccions 
Territorials, Direcció, Departament Professional, etc.- hi dedicarem tots els esforços i, juntament amb 
el vostre suport, estic completament segur que assolirem els nostres objectius.

Rebeu una cordial salutació.

Francesc Escarmís i Costa
Degà

07



missió i visió

Missió, visió i política del  
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La missió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) és ser una organització de serveis i de 
suport professional dirigida a satisfer i cobrir les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, la 
recerca, la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i defensa 
la professió de la Fisioteràpia davant de qualsevol fet que la pugui afectar. D’altra banda, promou i 
manté un compromís ferm de servei i atenció de la Fisioteràpia i els/les fisioterapeutes cap al ciutadà.

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur de l’entitat a llarg termini. En aquest cas, el 
CFC vol ser el col·legi professional capdavanter a l’estat espanyol, reconegut per la qualitat dels seus 
procediments i atenció vers els seus col·legiats i la societat en general. També vol ser un referent, una 
font de consulta, de col·laboració i de suport per a les administracions generals i locals així com cap a la 
població, adaptant les seves actuacions a les realitats socials existents. Al mateix temps, el CFC vol tenir 
un pes en les decisions legals que comporti qualsevol acció cap a la Fisioteràpia i/o els fisioterapeutes. 
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memòria 2009

La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya assumeix el compromís de treballar 
amb la implicació total de tots els treballadors del Col·legi, creant un bloc unitari amb la mateixa 
finalitat i els mateixos objectius orientats cap al col·legiat i la professió.

Des d’aquest punt de vista, aquesta política comporta:

1. Ser una organització que es preocupa i lluita per la millora de la Fisioteràpia i la seva imatge.

2. Ser una organització que vetlla pels serveis dirigits als col·legiats, a través de la professionalització 
i sensibilització dels seus empleats, augmentant el seu grau d’implicació i compromís amb el 
Col·legi.

3. Ser una organització que aposta per la millora contínua i prevenció de la contaminació, a través del 
Sistema de Gestió Integral (SGI) i de les seves eines.

4. Ser una organització que busca l’augment del grau de satisfacció dels seus clients (col·legiats) i 
estudia les seves expectatives.

5. Ser una organització que compleix els requisits establerts per la llei i aquells que puguin sorgir 
pel compromís del SGI.

Aquesta política està impulsada per la Junta Govern amb el compromís de tots els departaments de 
complir amb els requisits del Sistema de Gestió Integral.

Totes les accions que es realitzen per assolir els criteris del Sistema de Gestió Integral estan marcades 
pels següents valors i la següent filosofia:

• Eficiència i eficàcia per tal d’assegurar la satisfacció del col·legiat.

• Millora contínua de qualitat i medi ambient.

• Treball en equip, assegurant el bon ambient laboral.

• Formació continuada del personal.

• Transparència i comportament ètic en tots els departaments del Col·legi.

Aquesta Política de Qualitat i Medi ambient es plasma en uns objectius, mesurables i coherents, que 
són revisats cada any i que estan vinculats a les directrius marcades per la política de la Junta de 
Govern del Col·legi. 
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organismes col·legials

Junta de Govern
Qui són i què fan

La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya està formada per onze fisioterapeutes 
que, des de les darreres eleccions, treballen amb la voluntat de fer créixer aquest Col·legi i de prestigiar 
la nostra professió.

D’esquerra a dreta, de peu: Martí Armengol, Montse Inglès, Maria Giné, Marta Romera, Gabriel Liesa, Mercè López, Santos Sastre.
D’esquerra a dreta, asseguts: Belén Mas, Manel Domingo, Francesc Escarmís, Ricard Corgos.

• Degà: Francesc Escarmís Costa
• Vicedegà: Manel Domingo Corchos
• Secretari: Ricard Corgos Cervantes
• Vicesecretari: Gabriel Liesa Vivancos
• Tresorera: Montserrat Inglès Novell

• Vocals:
 − Maria Giné Garriga
 − Marta Romera Durà
 − Belén Mas Vello
 − Martí Armengol Puiggròs
 − Santos Sastre Fernández
 − Mercè López Domínguez
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Comissions col·legials
Qui són i què fan

Les comissions col·legials neixen de la voluntat de proporcionar eines a la Fisioteràpia per tal de créixer 
com a professió. 

Actualment hi ha 11 comissions actives, les quals duen a terme tot tipus d’activitats destinades a 
proporcionar als col·legiats un millor coneixement de la seva àrea d’especialització.

A més, hi ha quatre comissions de referència que estan formades per personal del Col·legi i que tenen 
una funció eminentment de consulta.

Què són?

Com a mitjà de creixement que són, les comissions col·legials estan formades per experts en un àmbit 
concret de la Fisioteràpia i constitueixen un fòrum d’intercanvi i desenvolupament d’informació en el 
seu àmbit d’actuació corresponent.

Què fan?

La principal missió de les comissions col·legials és la de representar un punt de referència per a tots 
els fisioterapeutes interessats en la seva àrea d’actuació. 

Com a part d’aquesta missió, hi trobem el tractament amb els aspectes més específics de les diferents 
àrees d’interès de la Fisioteràpia, ja sigui a nivell de tècniques concretes, activitats formatives i/o 
divulgatives o de la correcta adequació a la legislació vigent dels professionals en contacte amb el seu 
àmbit d’actuació.

A més, les comissions col·legials poden actuar com a representants del Col·legi en actes determinats, 
així com realitzar treballs d’investigació a partir dels quals proposar programes d’actuació adients.

Per tant, el paper de les comissions és bàsic per al creixement i la consolidació de la nostra professió, 
atès que seran les encarregades de vetllar pel correcte desenvolupament de les diferents disciplines 
que la integren, així com d’esdevenir un punt de referència per als col·legiats.
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organismes col·legials

Comissió d’Acupuntura

La Comissió d’Acupuntura té com a objectiu principal agrupar els fisioterapeutes acupuntors i establir 
lligams professionals i formatius per tal de vetllar per la bona pràctica d’aquesta àrea d’especialització.

Coordinador/a:
Andreu Esteve

Sotscoordinador/a:
Josep Ma Charles

Membres:
Montserrat Camps
Marc Clarós
Anna Fusalba
Herminia Garcia
Marta Marques

Comissió d’Aparell Locomotor

Els membres d’aquesta comissió tenen com a propòsit la creació d’un grup de treball que integri els 
fisioterapeutes que treballen en aquest camp i que han assolit o volen assolir el nivell més alt possible 
d’especialització i excel·lència assistencial. A més, la comissió pretén promocionar la figura del 
fisioterapeuta en aquest àmbit dins les professions de la salut, les entitats administratives i els usuaris.

Coordinador/a:
Xavier Sala

Sotscoordinador/a:
Marc Lari

Membres:
Enrique Balerdi
Ana Ma Márquez
Luis Daniel Paz
Isabel Salvat

Comissió d’Extremitat Superior

La meta d’aquesta comissió és esdevenir un fòrum de consulta i d’intercanvi d’informació que afavoreixi 
tant el coneixement com el desenvolupament de la Fisioteràpia d’extremitat superior.

Coordinador/a:
Vicenç Punsola

Sotscoordinador/a:
Fèlix Obradó

Membres:
Ma José Donado
Xavier García
Oriol Romo
Enric Sirvent
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Comissió de Geriatria

La divulgació de les competències del fisioterapeuta en geriatria, la millora i promoció de les tasques del 
fisioterapeuta, així com l’homogeneïtzació de les escales de valoració dins de l’exploració dels pacients, 
són les principals directrius d’aquesta comissió que es dedica a mantenir i fomentar el coneixement 
relacionat amb el pacient gerontològic.

Coordinador/a:
Benilde Martínez

Sotscoordinador/a:
Carme Macià

Membres:
Ana Barrios
Verònica Gutiérrez
Montserrat Mas
Joan Torras
Núria Torrents

Comissió d’Hipoteràpia

Aquesta comissió pretén divulgar la seva especialitat així com promoure, juntament amb la Federació 
Catalana d’Hípica, els beneficis que pot proporcionar en la qualitat de vida dels seus pacients. 

Coordinador/a:
Teresa Xipell

Membres:
Rosa Cabanas
Eloisa Martínez
Núria Pastallé
Montserrat Quintana

Comissió d’Ob.U.Gi

La comissió d’Ob.U.Gi té com a objectiu facilitar als col·legiats tota la informació relacionada amb el seu 
camp d’actuació. També es treballa per millorar tant l’oferta com la qualitat formativa i assistencial.

Coordinador/a:
Roser Picas

Sotscoordinador/a:
Gemma Formiga

Membres:
Laia Blanco
Stephanie Kauffman
Olga Palacín
Inés Ramírez
Olga Ruiz
Patricia Vidal
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organismes col·legials

Comissió d’Oncologia

Els membres d’aquesta comissió han marcat com a objectius: la unificació dels criteris dins de l’onco-
hematologia i les cures pal·liatives, la promoció i potenciació de la investigació, i la col·laboració en el 
camp de la Fisioteràpia a fi de poder desenvolupar protocols de prevenció i tractament.

Coordinador/a:
Montserrat Gironès

Sotscoordinador/a:
Carolina Garcia

Membres:
Benita Abadín
Ma Milagros Areguita
Ma Rosa Camp
Noelia Molina
Concepción Palacio   
Àngels Pallàs
Ma Àngels Pera

Comissió de Parkinson

Els professionals d’aquesta comissió treballen per personalitzar el tractament dels afectats de Parkinson 
i parkinsonismes, així com per a la unificació de criteris de valoració i de coneixements relacionats.

Coordinador/a:
Marta Puig

Sotscoordinador/a:
Aina Homar

Membres:
Laura Arèvalo
Carolina Comellas
Èlia Gonzàlez
José Landete
Eva Oliva
Marta Sánchez  
Miriam Santaella

Comissió de Pediatria

Aquesta comissió, en estreta cooperació amb la SEFIP, té com a objectius principals el desenvolupament 
del Codi Deontològic de la Fisioteràpia en Pediatria, la dinamització de les actuacions dins l’Administració 
i l’establiment d’un calendari de reciclatge científic mitjançant sessions clíniques.

Coordinador/a:
Mª Lourdes Macias

Sotscoordinador/a:
Joaquim Pastallé

Membres:
Rut Barenys
Lucia De los Santos
Joaquim Fagoaga
Alicia Manzanas
Ascensión Martín
Carles A. Montserrat
Joaquim Sarrias
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Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

Els objectius dels components d’aquesta comissió són esdevenir un punt de referència per a tots els 
professionals interessats en la Fisioteràpia respiratòria i, mitjançant un treball conjunt i coordinat, 
fomentar el progrés d’aquesta àrea d’especialització.

Coordinador/a:
Teresa Bladé

Sotscoordinador/a:
Ana Balañá

Membres:
Immaculada Castillo
Elena Gimeno
Joan Daniel Martí
Mª Susana Mena
Gerard Muñoz

Comissió de Teràpies Manuals

La Comissió de Teràpies Manuals té marcats diversos objectius, entre els quals destaquen la difusió 
i divulgació dels diferents avenços relacionats amb aquesta àrea a fi de poder millorar i incentivar la 
recerca, i fomentar les relacions amb altres entitats nacionals i internacionals.

Coordinador/a:
Juan López

Sotscoordinador/a:
August Catalán

Membres:
Alejandra Aros
Amparo Baena
Concepción Gutiérrez
Xavier Labraca
Vicens Mora
Pedro Pallejà
Joaquín Peñalver

Comissió de Veterinaria

Els objectius de la Comissió de Veterinària estan orientats a la divulgació d’aquesta especialitat dins de 
la comunitat veterinària i a la promoció del coneixement mitjançant el foment del nivell científic actual.

Coordinador/a:
Antoni Ramon

Sotscoordinador/a:
Marta Subirats

Membres:
Maria Gil
Marta Saula
Marina Sepúlveda
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organismes col·legials

Grups d’interès

Qui són i què fan

Què són?

Els grups d’interès són el resultat de la intenció de diversos fisioterapeutes d’una àrea determinada 
de donar a conèixer i fomentar la professió dins del seu àmbit geogràfic concret. Actualment hi ha tres 
grups d’interès: el Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre, el Grup d’Interès d’Osona i Ripollès i el Grup 
d’Interès del Maresme.

D’altra banda, els grups de treball duen a terme tasques específiques relacionades amb un àmbit 
concret de la Fisioteràpia. La seva finalitat és el desenvolupament de la professió així com la realització 
de tasques que el Col·legi li pugui encomanar. Actualment hi ha un grup de treball: el Grup de Treball 
d’Alteracions Vasculars Cerebrals (AVC), format per experts en l’àmbit de les malalties vasculars, que 
aporten al Col·legi un punt de referència i investigació dins d’aquest àmbit de la professió.

Què fan?

Un dels principals objectius dels grups d’interès és el desenvolupament de la Fisioteràpia dins del seu 
marc territorial. A tal efecte, i amb el suport del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, duen a terme 
activitats i iniciatives per augmentar la notorietat i el coneixement de la professió. Així doncs, seran la 
cara de la Fisioteràpia en el seu territori, esdevenint representants del Col·legi.

Els objectius dels grups de treball, d’altra banda, són els mateixos que els dels grups d’interès, tot i que 
no estan adscrits a cap demarcació territorial en concret, sinó que el que els determina com a tal és el 
seu àmbit de treball i la tasca que representa el seu objectiu com a grup. 
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Seccions territorials
Qui són i què fan. Objectius. Àmbit d’actuació

Les seccions territorials estan regulades per la Resolució 008/2009, de 3 de novembre de 2009.

Règim d’actuació

1. Les seccions territorials tenen caràcter de comissió delegada de la Junta de Govern i es regiran pel 
que estableixen els Estatuts, les bases reguladores i les disposicions que dicti la Junta de Govern.

2. Les seccions territorials tenen com a objectiu principal el tractament d’aspectes rellevants o 
d’interès per a la Fisioteràpia i els fisioterapeutes del seu àmbit d’actuació, és a dir, dels territoris 
gironí, lleidatà i tarragoní.

Objectius

Les seccions territorials tenen per objectiu:

1. Constituir un fòrum de tractament i discussió dels aspectes que incideixen en l’exercici de la 
Fisioteràpia als territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

2. Promoure, seguir i desplegar activitats d’interès per als fisioterapeutes dels territoris indicats, 
preferentment per iniciativa pròpia o de la Junta de Govern.

3. Avaluar l’estat d’aspectes de la professió en el seu àmbit geogràfic i proposar estratègies i 
programes d’actuació destinats a promoure’n la millora.

4. Actuar com a interlocutor del Col·legi davant les entitats i organismes que es relacionin o puguin 
incidir en l’exercici de la Fisioteràpia als territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

5. Elaborar i estendre, entre els col·legiats, informació, recomanacions i informes d’interès, prèvia 
aprovació de la Junta de Govern.

6. Realitzar aquelles tasques sol·licitades per la Junta de Govern.

7. Participar en les activitats, jornades i altres esdeveniments que el Col·legi organitzi.

8. Col·laborar amb els departaments del Col·legi per a la difusió de les seccions territorials.

9. Fer difusió de la professió a la societat.
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organismes col·legials

Secció Territorial de Girona

Membres: 

• Marta Romera Durà

• Alba Resplandis Segòvia

• Àlex Massaguer Collazo

• Xavier Sala Garcia

• Meritxell Gómez Llorenç

• Ma del Carme Casellas Miret

• Laia Teixidor Planellas

• Laura Xargay Esparraguera

La nova seu de la Secció Territorial de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (inaugurada 
el 2009) està situada al carrer Albereda, 3-5, de la capital gironina. Té una superfície total de 100 metres 
quadrats i està ubicada a l’edifici Fòrum Sanitari, un espai estratègic que permet coordinar i consensuar 
aliances davant qualsevol tema referent a les professions sanitàries.

Secció Territorial de Lleida

Membres:

• Ma Teresa Greoles Solé

• Francesc Josep Rubí Carnacea

• Ma Teresa Ferré Pujol

• Noemí Palacin Hurtado

• Noemí Bravo Redondo

• Jara Tapiador Guarga

• Silvia Solé Cases

• Núria Cortada Vilaró

L’acte central del II Esmorzar Col·loqui va ser la conferència La Fisioteràpia a escena, que va comptar 
amb la intervenció d’Irene Fernández, fisioterapeuta dels musicals STAGE i professora col·laboradora de 
la Fundació Universitària del Bages. La Sra. Fernández, ens va oferir una visió de la Fisioteràpia a voltes 
desconeguda fins i tot per als propis fisioterapeutes: la Fisioteràpia en el món de les arts escèniques.
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Secció Territorial de Tarragona

Membres:

• Francesc Xavier López Monne

• Sandra I. Salazar Esteban

• Anna Ferran Roig

• Eva Hernando Gimeno

• Agustí Giné Cot

• José Chaparro García

• Carlos Tremps Bes

Les Trobades de Fisioteràpia donen nom a un dels projectes amb què la Secció Territorial de Tarragona 
pretén acostar el Col·legi als col·legiats i als mateixos col·legiats entre ells.
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organismes col·legials

Organigrama funcional

Junta de Govern

VicesecretariSecretari Tresorer

Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 Vocal 4 Vocal 5 Vocal 6

Direcció Administrativa / Tècnica

Servei d’Atenció al Col·legiat

Qualitat

Comitè de Qualitat Responsable Qualitat

Vicedegà

Degà
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Servei d’Atenció al Col·legiat

Recursos humans

Recepció

Base de dades

Arxiu, documentació i Biblioteca

Magatzem i infraestructura

Neteja

Assessories

Dept. Administratiu

Dept. Financer

Dept. Informàtica

Seccions

Comptabilitat

Manteniment electrònic

Borsa de treball i treball a l’estranger

Formació, acreditacions i beques col·legials

Suport Junta de Govern

Departament de Comunicació i publicacions

Consultes professionals

Registre societats professionals

Comissions

Dept. Professional

Girona

Lleida

Tarragona

Col·legials
Externes

Fiscal
Jurídica
Laboral
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dades col·legials

Situació dels col·legiats

Any Col·legiacions
2008 677
2009 587

Font: Base de dades del Col·legi

Durant l’any 2009 hi ha hagut 587 noves 
col·legiacions, un 13% menys que l’any 2008.

Del total dels 8.730 col·legiats, 7.230 (82%) 
exerceixen la professió, mentre que 1.500 (18%) no 
estan en actiu.

Estat Col·legiats (%)
Actius 84 %

No actius 16 %

Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució per edat i sexe
A Catalunya, els col·legiats són majoritàriament dones. El 41% dels col·legiats es troba en la franja 
d’edat de 20 a 29 anys i el 40% en la de 30 a 39 anys; el 10% restant correspon als col·legiats majors de 
40 anys (en el gràfic es poden veure els percentatges desglossats).

Sexe Col·legiats (%)
Homes 30 %
Dones 70 %

Font: Base de dades del Col·legi

Edat Col·legiats (%)
De 20 a 29 40 %
De 30 a 39 41 %
De 40 a 49 10 %
De 50 a 59 6 %
Més de 60 3 %

Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució geogràfica

Pel que fa a la distribució geogràfica dels col·legiats, 
el 70,9% viu a la província de Barcelona, la resta es 
troben distribuïts (de major a menor concentració 
de fisioterapeutes) entre Girona (9,2%), Tarragona 
(7,5%) i Lleida (4,5%). Un 7,9% dels col·legiats viu 
fora de Catalunya.

Província Col·legiats
Barcelona 6192
Tarragona 652

Lleida 397
Girona 801

Fora de Catalunya 688

Font: Base de dades del Col·legi

Més de 2500 col·legiats
De 2000 a 2499 col·legiats
De 1500 a 1999 col·legiats
De 1000 a 1499 col·legiats
De 900 a 999 col·legiats
De 800 a 899 col·legiats
De 700 a 799 col·legiats
De 600 a 699 col·legiats
De 500 a 599 col·legiats
De 400 a 499 col·legiats
De 300 a 399 col·legiats
De 200 a 299 col·legiats
De 100 a 199 col·legiats
De 50 a 99 col·legiats
De 25 a 49 col·legiats
De 10 a 24 col·legiats
Menys de 9 col·legiats

Font: Base de dades del Col·legi
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Cens de centres de Fisioteràpia
El cens del Col·legi agrupa un total de 774 centres i consultes de Fisioteràpia. Les dades facilitades 
pels centres permeten fer cerques, a través del motor de recerca de la pàgina web del Col·legi  
www.fisioterapeutes.cat/centres, tant per especialitats com per tècniques específiques de Fisioteràpia.

Durant l’any 2009 hi ha hagut 46 noves altes, el 67% del total de centres censats són de la província 
de Barcelona.

En el següent gràfic es mostra la distribució territorial dels centres i consultes censades:

Província Centres de Fisioteràpia
Barcelona 67 %
Tarragona 14 %

Lleida 7 %
Girona 12 %

Font: Cens de Centres de Fisioteràpia del Col·legi
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Borsa de Treball
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya posa a disposició dels seus col·legiats un servei dedicat a 
proporcionar possibilitats laborals adients i relacionades amb els seus interessos: la Borsa de Treball. 

Entre les ofertes de treball distingirem entre les ofertes de Contractació, que van suposar un 81,85% 
(248) i les de Prestació de serveis, 55 casos.

Comparant-ho amb el 2008, podem observar un augment en el percentatge de contractacions respecte 
a les ofertes de prestació de serveis, 71,92% i 28,08%, respectivament.

Any Ofertes de treball
2008 577
2009 303

Font: Base de dades del Col·legi

L’any 2009 es van publicar un total de 303 ofertes 
de treball. En comparació amb l’any 2008, en el 
qual se’n van publicar 577, podem observar una 
disminució del 52,51% del volum d’ofertes.
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Treball a l’estranger

Respecte de l’oferta de treball a l’estranger, veiem que per les 14 ofertes totals publicades el 2008, al 
2009 se n’han publicat 78. Això suposa un augment en una proporció superior de 5 a 1.

Pel que fa al país d’origen de les ofertes, cal destacar que durant el 2008 es van publicar 11 ofertes de 
França i 3 d’Itàlia, mentre que al 2009, el 100% de les ofertes de l’estranger han estat presentades per 
França.
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2008

Tipus d’oferta Ofertes de treball
Contracte 415
Prestació 162

2009

Tipus d’oferta Ofertes de treball
Contracte 248
Prestació 55

Font: Base de dades del Col·legi

2008

País Ofertes de treball
França 3
Itàlia 11

2009

País Ofertes de treball
França 78
Itàlia 0

Font: Base de dades del Col·legi
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Servei de biblioteca
La Biblioteca està oberta als col·legiats i als estudiants de Fisioteràpia de dilluns a divendres, de 9.00 h 
a 20.00 h. Poden accedir al Servei de Préstec els fisioterapeutes col·legiats, els quals poden endur-se 
dos llibres durant un termini màxim de quinze dies naturals.

Durant l’any 2009, la Biblioteca del Col·legi va rebre un total de 45 visites, quantitat que 
suposa una disminució del 30% respecte a l’any anterior. Aquest fet pot ser conseqüència 
del nou Servei de Consulta del Fons bibliogràfic, disponible a través del web del Col·legi  
www.fisioterapeutes.cat/serveis/biblioteca

Respecte del Servei de Préstec de llibres, l’any 2009 es van fer 174 préstecs, que suposa un augment 
del 66% respecte de l’any 2008.

Any Visites a la Biblioteca
2008 67
2009 45

Font: Base de dades del Col·legi

Any Préstec de llibres
2008 105
2009 174

Font: Base de dades del Col·legi
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Resultats de les enquestes de satisfacció

La Biblioteca a la seu del Col·legi

La majoria dels col·legiats que utilitza la Biblioteca ho fa esporàdicament, i la visita acostuma a tenir 
una durada inferior a una hora. El motiu de la visita sol ser la consulta de llibres i l’ús del Servei de 
Préstec. El Servei de biblioteca és conegut majoritàriament a través de la pàgina web del Col·legi.
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Pregunta
Qualitat de la informació 6,4

Nivell de conservació 7,4
Informació per utilitzar la Biblioteca 7,6

Font: Base de dades del Col·legi

Els usuaris d’aquest servei destaquen, en les 
enquestes, el nivell de conservació dels llibres. 
La demanda majoritària és l’augment del fons 
bibliogràfic de la Biblioteca. Segons els resultats 
de les enquestes, el 60% dels usuaris obté la 
informació que buscava.

La Biblioteca a la pàgina web

El fons bibliogràfic es pot consultar a Internet mitjançant diferents motors de recerca. Els resultats de les 
enquestes de satisfacció denoten que les consultes a la pàgina web de la Biblioteca són majoritàriament 
esporàdiques i destaquen la facilitat amb què es troba la informació (95% respostes positives).

El servei més demanat pels col·legiats és l’accés a llibres i revistes en format electrònic a través de la 
pàgina web.
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Assessories del Col·legi
El CFC posa a disposició dels seus col·legiats tres serveis d’assessoria: fiscal, jurídica i laboral. Durant 
l’any 2009 els assessors han realitzat visites presencials a la seu col·legial quinzenalment. D’altra 
banda, els col·legiats poden fer-los consultes telefòniques en els seus despatxos professionals. 

També existeix la possiblitat de fer-los consultes mitjançant el correu electrònic o visitar l’apartat 
específic dels assessors a la pàgina web del Col·legi, on s’hi poden visionar les consultes més freqüents 
que reben cadascun d’ells.

Els assessors han rebut menys visites durant l’any 2009 que en els anteriors anys; l’únic assessor que 
es manté similar en nombre de consultes és l’assessor laboral.
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2008

Assessor Núm. visites
Fiscal 76
Jurídic 41
Laboral 68

2009

Assessor Núm. visites
Fiscal 47
Jurídic 15
Laboral 64
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El 56.6% dels col·legiats que han visitat els assessors havien consultat prèviament l’apartat específic 
que el servei d’assessoria té a la pàgina web del Col·legi. El 43.4% dels col·legiats que han visitat els 
assessors durant l’any 2009 era la primera vegada que feien ús d’aquest servei. 

El 23.09% dels col·legiats visita els assessors trimestralment, el 11.53% ho fa semestralment i el 65.38% 
ho fa de manera anual. Durant l’any 2009 s’ha registrat un augment del 8% respecte del nombre de 
consultes telefòniques realitzades als assessors, passant del 41% del 2008 al 49% el 2009; mitjançant 
aquesta via de comunicació, el 8.74% la utilitza trimestralment, el 20.43% semestralment, mentre que 
el 70.83% anualment. Pel que fa a les consultes per correu electrònic, només un 15.09% opta per 
aquesta via de comunicació, tot i que l’any passat (2008) només hi va optar un 11%.

Resultats de les enquestes de satisfacció

Durant l’any 2009 la concertació de vistes amb els assessors s’ha fet majoritàriament per telèfon 
(84.6%), si bé el correu electrònic ha tornat a incrementar el seu ús, passant del 12% el 2008, al 15.4% 
el 2009.

Pel que fa a la valoració del servei, la puntuació mitjana de les diferents qüestions ha pujat lleugerament 
durant l’any 2009 fins al 8,85 (8,5 l’any 2008). Destaca com a aspecte positiu el tracte amb els assessors 
i la qualitat del servei donat.

10

8

6

4

2

Pregunta
Disponibilitat 8,21

S’han resolt els dubtes? 8,87
Qualitat de la informació 9,17

Temps d’espera 6,78
Tracte assessor 9,42

Tracte personal CFC 8,78
Facilitat per concertar cita 8,94
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Formació i acreditacions
El Col·legi acredita activitats formatives pròpies i d’altres entitats dedicades a la formació sempre i 
quan compleixin els requisits establerts per les bases d’acreditació de cursos del Col·legi, disponibles 
a www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi

El Col·legi tramita, per als seus cursos i per a les entitats que així ho sol·liciten, el Reconeixement 
d’Interès Sanitari (RIS) de l’Institut d’Estudis de la Salut. A més, la formació continuada pròpia compta 
amb crèdits de la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad (des de setembre de 
2009, del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries).

En el següent gràfic es mostren les dades dels expedients d’acreditació de l’any 2009, en el qual es 
poden veure diferenciades les dades corresponents al cursos propis del Col·legi i les dades dels cursos 
d’altres entitats.

Del total d’acreditacions concedides pel Col·legi, el 96% va comptar amb el RIS; de la formació pròpia 
del Col·legi, el 100% va comptar, a més, amb crèdits del Ministeri de Sanitat.
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2008

Tipus de formació Expedients d’acreditació
Formació pròpia 17

Formació externa 39

2009

Tipus de formació Expedients d’acreditació
Formació pròpia 19

Formació externa 28
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Durant l’any 2009 el nombre d’activitats formatives s’ha incrementat lleugerament. En relació als 
cursos, un 39.5% correspon a cursos nous dins l’oferta formativa del Col·legi, mentre que la resta 
correspon a reedicions d’activitats realitzades anteriorment.
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Tipus de formació Nombre d’activitats
Cursos 15

Conferències 23

2009

Tipus de formació Nombre d’activitats
Cursos 19

Conferències 19
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Dins el Sistema de Gestió de Qualitat es tenen en compte les valoracions que fan els col·legiats de les 
activitats a què assisteixen.

Com es pot observar en el gràfic següent, el grau de satisfacció de les conferències té una mitjana de 
7.7 punts sobre 10, això suposa una disminució de 0.4 punts respecte de les mateixes dades de l’any 
2008. En el cas dels cursos, el nivell de satisfacció és de 7.8 sobre 10; aquest valor es manté estable 
des del 2008.

Grau de satisfacció conferències

Pregunta
Entorn 7,6
Qualitat 7,9

Expectatives aplicació 7,4

Font: Base de dades del Col·legi

Grau de satisfacció cursos

Pregunta
Entorn 7,6

Formació 7,5
Material 7,7

Expectatives aplicació 7,7
Professorat 8,3

Font: Base de dades del Col·legi
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Beques i ajuts del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya realitza tres convocatòries anuals de beques i ajuts: per a 
formació de postgrau i/o continuada, a la investigació, i a projectes de cooperació i desenvolupament en 
matèria de Fisioteràpia promoguts per ONG i entitats solidàries.

2008

Beques Pressupost
Formació 13.763,44 €

Investigació 26.040 €
Cooperació 6.000 €

2009

Beques Pressupost
Formació 15.095,95 €

Investigació 24.000 €
Cooperació 12.000 €

Font: Base de dades del Col·legi
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Comunicació
Durant el 2009 es va incrementar en un 47% el nombre de mitjans que han publicat notícies generades 
pel Col·legi i en un 50% el nombre d’impactes, respecte de l’any 2008. L’any passat, el Col·legi va estar 
present 166 vegades als mitjans de comunicació, amb 184 impactes. 

Destaquem que els mitjans digitals van ser els que més ressò van fer del Col·legi, que va aparèixer en 
87 webs amb un total de 94 impactes. També va pujar la nostra notorietat a la ràdio, un 40% en nombre 
d’emissores i un 45% en nombre impactes, respecte el 2008.

En referència a la televisió, hi va haver un increment d’impactes d’un 35%, tot i que el nombre de 
mitjans va estar més igualat, tres punts per sobre del 2008. Pel que fa a les publicacions en paper, 
la xifra va estar més igualada tant en nombre de mitjans com d’impactes (22 diaris l’any 2008 i 29 el 
2009, amb 22 i 30 impactes, respectivament). Així mateix, va augmentar el nombre d’aparicions a les 
agències de notícies. Si l’any 2008 hi va haver la mateixa xifra tant d’impactes com de mitjans -cinc 
concretament-, l’any passat hi va haver set notícies i vuit impactes.
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D’altra banda, durant el 2009, amb la intenció d’incrementar la comunicació amb altres públics d’interès, 
va augmentar el nombre de notícies compartides entre el Col·legi i les institucions públiques (vuit 
impactes), empreses (quatre impactes), associacions o entitats de l’àmbit sanitari (divuit impactes).

Per a la campanya dels massatges a la platja es va enviar una carta a 59 ajuntaments de poblacions del 
litoral català, 12 als consells comarcals i a les tres diputacions provincials costaneres i a la Generalitat 
(departaments de Presidència i Salut). Van respondre per carta cinc ajuntaments. També es van crear 
intercanvis d’informació segons el tema que es volia donar a conèixer i segons la importància de la 
notícia, fet o acte del Col·legi. Així doncs, es comunica a patrocinadors, entitats col·laboradores, 
col·legis sanitaris i altres institucions.

L’any passat es van filtrar 24 notícies entre notes, convocatòries i comunicats de premsa. El nombre de 
dossiers de premsa que es van preparar, va ser de 8.

El Departament de Comunicació, com cada any, fa un seguiment diari dels mitjans. D’aquesta manera, 
si hi ha alguna notícia interessant, es distribueix per donar-la a conèixer. A continuació indiquem el 
nombre de notícies que tenen relació amb el Col·legi i la Fisioteràpia:
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Mes Notícies
Gener 16
Febrer 23
Març 28
Abril 11
Maig 11
Juny 32
Juliol 18
Agost 1

Setembre 25
Octubre 19

Novembre 9
Desembre 13
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Noticiari de Fisioteràpia

És la revista corporativa del Col·legi. Tracta temes d’actualitat i activitats programades pel propi 
Col·legi, així com informació dels assessors, formació i novetats bibliogràfiques. L’any 2009 es van 
publicar 6 números.

El Dit Digital

És un resum mensual de les notícies col·legials. Durant el 2009 es van publicar 11 números (juliol i 
agost es van incloure en un de sol), els mateixos que el 2008.

Adaptació i modificació dels Estatuts del  
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

a la Llei 7/2006 de l’Exercici de professions  
titulades i dels col·legis professionals
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La capacitat dels discapacitats
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Què, qui i com?

Entrevista a 
Eulàlia Cucurella
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Massatges low cost
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en moviment
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El Col·legi organitza un Dia Mundial 
de la Fisioteràpia reivindicatiu
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El web

El web és, probablement, l’eina de comunicació més important de què disposa el Col·legi, atès que 
està present en totes les àrees que desenvolupa la institució i és una peça fonamental en el procés de 
difusió de totes les seves activitats. És per aquest motiu que es troba en constant desenvolupament, 
tant internament a nivell tecnològic, com externament, on apareixen noves seccions i es reorganitzen 
aquells elements que es consideren més importants per tal de fer-los més accessibles. D’altra banda 
és una eina d’enllaç entre els serveis que ofereix el Col·legi i el col·legiat.

Dins d’aquest àmbit cal destacar el webmail. Durant el 2009 es van analitzar les noves necessitats del 
Col·legi i del col·legiat, i es va canviar completament la plataforma de treball, fent-la més estable i 
personalitzable.

Una altra novetat a destacar del web col·legial és la Pregunta del mes, a través de la qual el Col·legi 
espera poder apropar-se més al col·legiat i conèixer la seva opinió sobre diversos aspectes que s’aniran 
plantejant cada mes. Tot i que actualment el percentatge de participació és petit (3,57%), esperem que 
al llarg del 2010 els col·legiats s’animin a participar en aquest tipus d’enquestes que permetrà millorar 
els aspectes plantejats.

Durant l’any 2009 el web col·legial va tenir 386.929 visites, en què es van veure un total de 1.747.998 
pàgines (4,52 pàgines per visita). D’altra banda, els apartats més visitats van ser:

Borsa de treball, 743.573 pàgines vistes; seguit de la pàgina principal amb 415.807 pàgines vistes, i 
formació amb 167.001 pàgines vistes.
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Dia Mundial de la Fisioteràpia

Com cada any, el Col·legi va celebrar el Dia Mundial de la Fisioteràpia per donar a conèixer i difondre 
la professió a la ciutadania. El dia 5 de setembre, es va col·locar un envelat divulgatiu a les quatre 
províncies catalanes, concretament a Tarragona, Tàrrega, Figueres i Barcelona. 

A la capital catalana es va convocar la roda de premsa per demanar una millora en l’accés de la 
Fisioteràpia dins del sistema sanitari públic, que permeti al ciutadà que ho necessiti ésser derivat 
al fisioterapeuta per qualsevol altre professional de la salut.  Durant la resta de la jornada es van 
organitzar diversos tallers, conferències, tractaments gratuïts, vídeos divulgatius i activitats per a nens. 

A Tarragona, a la Rambla Nova, es va repartir material promocional i fulls informatius a la ciutadania. 
Paral·lelament es va projectar de manera ininterrompuda una presentació d’ordinador en què 
s’informava sobre el Col·legi i la secció col·legial, es presentaven diverses especialitats de la professió, 
i es mostraven fotografies i breus descripcions de la feina de tots els i les fisioterapeutes de la província 
que havien respost a la crida que se’ls va fer des de la Secció. Finalment, durant tota la jornada es va 
realitzar una successió de tallers i xerrades, juntament amb un taller infantil que atreia pares i mares 
a les activitats destinades als adults.

D’altra banda, la Secció Territorial de Lleida va ubicar l’envelat a Tàrrega. Es va organitzar una xerrada 
d’acupuntura i una altra d’osteopatia al Palau dels Marquesos. Es va repartir informació i es va donar 
resposta a tots els dubtes plantejats des del taulell informatiu. També es van donar vora 300 globus a 
tots els nens que van participar en el taller de les mans.

A Figueres, la ciutat escollida per la Secció de Girona, es van repartir globus o una samarreta com a 
obsequi, i els adults van venir per resoldre dubtes i, a més, van poder gaudir d’un moment d’oci amb el 
Trivial Fisioterapèutic.
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El 18 de setembre, el Col·legi va organitzar el tradicional Sopar Col·loqui amb la voluntat de reunir 
tots els professionals de la Fisioteràpia que integren el Col·legi. El motiu de l’acte va ser “Neurologia 
i neurociència. Nous reptes i teories” i va comptar amb la presència del Dr. Nolasc Acarín, metge 
especialista en neurologia i cervell, i Creu de Sant Jordi; i amb el Dr. Josep Medina Casanova, 
fisioterapeuta i director del Departament de Rehabilitació Funcional de l’Institut Guttmann.

Tots dos facultatius van afirmar que encara que s’està estudiant la regeneració neuronal, queda molt 
camí per a recórrer i la millor via per a la rehabilitació neurològica d’un pacient encara és la Fisioteràpia. 

Posteriorment al sopar, hi va haver un homenatge als col·legiats jubilats el 2009. L’acte va cloure amb 
el lliurament del Premi June Nystrom, distinció que s’atorga a professionals que s’han caracteritzat per 
la seva tasca de difusió i promoció de la professió. El guardó es va lliurar al Sr. Pere Narbona Marrassé, 
col·legiat número 3 i degà honorífic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Jornada Col·legial
El Col·legi va organitzar el 27 de novembre la Jornada “Mirada 
cap a un nou model assistencial eficient en Fisioteràpia”. La 
intenció d’aquest acte era parlar sobre la situació actual i futura 
de la professió dins la Sanitat Pública catalana. Per aquest 
motiu es van reunir professionals catalans i de l’estranger, així 
com proveïdors, que van exposar les seves propostes.

La Jornada va comptar amb la presència de la Sra. Ma Lluïsa 
de la Puente i Martorell, directora de Planificació i Avaluació 
del Departament de Salut, i del Dr. Josep Ma Argimon i Pallàs, 
director de la Divisió d’Avaluació de Serveis del Servei Català 
de la Salut.

Sopar Col·loqui
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Junta de Govern
Les activitats de la Junta de Govern al llarg del 2009 han anat dirigides, principalment, cap a tres àmbits 
d’actuació: el professional, el de relacions institucionals amb l’Administració i altres associacions, i 
el col·legial.

Referent a l’àmbit professional destacarem la modificació del protocol d’actuació contra l’intrusisme, 
amb la creació de tres tipus de procediments diferenciats:

• Intrusisme: tipificat com l’atribució d’una titulació i/o l’aplicació de tècniques pròpies d’una 
professió per a la qual no es disposa del títol corresponent. 

• Publicitat enganyosa: és la difusió d’una informació que, pel seu contingut, pot crear confusió o 
induir a error o, en casos més concrets, ser incorrecta. 

• Exercici professional irregular: realitzar una activitat professional sense estar en possessió dels 
requisits que estableix la Llei de col·legis professionals de Catalunya.

Dins d’aquest mateix àmbit s’ha creat la nova Resolució de la punció seca, en la qual es determina la 
formació necessària per tal de poder aplicar aquesta tècnica i que ha motivat l’elaboració d’un registre 
de fisioterapeutes acreditats per poder-la aplicar. Destacar també la creació d’un informe sobre la 
figura de l’auxiliar d’infermeria en un centre de Fisioteràpia i les seves funcions i competències. També 
es va elaborar un informe sobre les novetats existents per a la figura del TRADE i/o treballador autònom, 
que va ser presentat en una conferència a cada capital de província de Catalunya.

Dins de l’àmbit de relacions institucionals, s’ha realitzat un treball intens amb el Departament de Salut 
amb la participació en el Pla d’Atenció Primària i Salut Comunitària i en el Pla director de Malalties 
Reumàtiques i de l’Aparell Locomotor.

També s’han creat diversos convenis de col·laboració amb diferents entitats i associacions, com ara la 
Fundació Alzheimer Catalunya, Lappset, Institut de l’Envelliment, Biocat, Mundo Abuelo, etc. amb la 
intenció de fer present la Fisioteràpia en la nostra societat i crear oportunitats de desenvolupament per 
a la nostra professió.

En referència a l’àmbit col·legial, destacar l’inici de la campanya “El Col·legi en moviment”, que ha dut 
la Junta de Govern a visitar quatre poblacions catalanes i la seva àrea d’influència: Vic, Mataró, Tortosa 
i Tàrrega. L’objectiu d’aquesta iniciativa és conèixer la realitat de la Fisioteràpia i dels fisioterapeutes 
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Apropament al col·legiat, a Vic. 

El degà durant l’apropament a Mataró. 

Membres de la Junta, a Tortosa. 

Tàrrega va acollir l’últim apropament. 

que treballen en hospitals, CAP i centres, i a la vegada i en el 
marc d’una reunió general que es va realitzar a cada població, 
escoltar de primera mà els neguits, idees i desitjos dels nostres 
companys. Arran d’aquestes visites s’han creat tres grups 
d’interès, formats per fisioterapeutes de les diverses zones 
que comparteixen inquietuds i que tenen ganes d’aportar idees 
i empenta, a més d’acostar-se i fer més proper el Col·legi. 
Aquests grups de treball són el Grup d’Interès d’Osona i el 
Ripollès, Grup d’Interès del Maresme i Grup d’Interès de les 
Terres de l’Ebre.

Molt important també és la consolidació de les seccions 
territorials, tant dels membres que en formen part com de la 
formació col·legial a les seves respectives seus, una de les 
quals, Girona, ja disposa d’una de pròpia que s’ha inaugurat 
aquest any.

Remarcar també la creació de tres noves comissions: Parkinson i 
Trastorns del Moviment, Aparell Locomotor i Extremitat Superior.

Finalment, destacar l’increment formatiu d’aquest any 2009 
en relació als cursos i conferències, així com les reedicions 
d’aquelles activitats més sol·licitades, les quals s’han pogut 
apropar més als col·legiats en realitzar-se, algunes, a les 
seccions territorials.

Només manca remarcar les dues assemblees generals 
realitzades aquest any, que, per primer cop, una d’elles s’ha 
realitzat fora de Barcelona, en aquest cas a la seu de la Secció 
Territorial de Girona.

Com a resum, comentar les més de 130 reunions i actes de 
representació que els membres de Junta han realitzat durant 
aquest any, tant en el nostre territori com a la resta d’Espanya; 
a més de les 12 reunions de Junta de Govern, més les 45 de 
Junta Permanent.

43



activitats del col·legi

Comissions col·legials
Comissió d’Acupuntura

Les activitats d’aquesta comissió durant l’any 2009 han estat orientades, principalment, a la seva pròpia 
reestructuració interna a fi d’afavorir la correcta interacció entre els seus membres i el Col·legi.

Comissió d’Aparell Locomotor

Atès que aquesta comissió es va constituir en el darrer trimestre de l’any, les seves activitats han 
anat més orientades cap a la planificació i l’organització interna que cap a la consecució específica 
d’activitats.

Comissió d’Extremitat Superior

Aquesta comissió, creada el mes de març de 2009, va fer la seva presentació oficial a l’abril i, des 
d’aleshores, ha dut a terme diverses accions destacables tals com una exposició teòrica sobre les 
Relacions Viscerals en l’Extremitat Superior i una altra sobre l’Escala de Valoració Funcional DASH 
(Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped). També cal esmentar el desenvolupament d’una 
enquesta sobre les patologies de l’extremitat superior més habituals entre els fisioterapeutes, pensada 
per a ser enviada a començaments del 2010.

Comissió de Geriatria

La Comissió de Geriatria ha dut a terme diverses iniciatives per 
tal de donar a conèixer la Fisioteràpia entre el col·lectiu dels 
usuaris així com per desenvolupar l’àmbit de la Fisioteràpia en 
geriatria. Entre d’altres, cal destacar la Jornada d’Estimulació 
Basal, impartida juntament amb Anna Esclusa el 4 de juny, 
la participació en el FiraGran 2009, el programa de tallers 
de la FATEC (Federació d’Associacions de la Tercera Edat de 
Catalunya) durant tot l’any o la creació de diversos articles per 
a la revista Temps de Viure.

D’altra banda, iniciatives com la creació d’eines de millora 
motriu o xerrades en col·laboració amb l’ONCE (19 de febrer), 
són essencials per al creixement de la professió.

L’estand del Col·legi al FiraGran’09. 
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Comissió d’Hipoteràpia

Durant el 2009, la Comissió d’Hipoteràpia ha col·laborat en el Dia Mundial de la Fisioteràpia i ha fet una 
xerrada anomenada Hipoteràpia i el cavall idoni. 

Comissió d’Ob.U.Gi

La Comissió d’Obstetrícia i Uro-Ginecologia, a més de participar en el Dia Mundial de la Fisioteràpia 
amb una xerrada sobre la menopausa i un taller de gimnàstica hipopressiva, ha organitzat cursos tant 
a Barcelona com a Lleida, entre els quals cal destacar: Preparació a la maternitat segons el Mètode 
Sofrològic Cognitiu i Iniciació al tractament de la incontinència urinària. 

Comissió d’Oncologia

Aquesta comissió, al marge de la col·laboració en el Dia Mundial de la Fisioteràpia amb un taller 
d’autopalpació, ha treballat per desenvolupar un protocol de tractament del limfedema. 

Comissió de Parkinson

Les activitats de la comissió es van iniciar l’abril de 2009 amb 
la seva presentació oficial. A partir d’aleshores i malgrat les 
limitacions de temps, van poder col·laborar a la Fira de la Gent 
Gran amb una conferència que portava per títol Fisioteràpia 
en Parkinson, i en el Dia Mundial de la Fisioteràpia amb les 
conferències Hidroteràpia en Parkinson i Fisioteràpia en 
Parkinson, a més de realitzar un taller pràctic d’exercicis facials.

Comissió de Pediatria

Durant el 2009, la Comissió de Pediatria ha dut a terme una gran 
varietat d’activitats juntament amb la SEFIP (Sociedad Española 
de Fisioterapia Infantil y Pediátrica). D’una banda, diverses 
reunions i ponències que han anat orientades tant a la vessant 
professional com institucional de la pediatria, com per exemple 
Avances en neurociencia aplicados al desarrollo y aprendizajes 
motrices y a la terapia de niños, a la Universidad Católica de 
Murcia o l’assistència a la reunió de la Junta Directiva de l’EACD 
(European Academy of Childhood Disability). D’altra banda, i a part de col·laborar en el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia, han revisat i elaborat un nou Codi Deontològic del Fisioterapeuta Pediàtric.

Presentació de la Comissió de Parkinson. 

Ponència de Pediatria al Col·legi. 
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Comissió de Teràpies Manuals

Aquesta comissió ha portat a terme diverses iniciatives, 
principalment de caire divulgatiu. Entre d’altres, i atesa 
la seva repercussió, cal destacar la conferència sobre la 
IFOMT (International Federation of Orthopaedic Manipulative 
Therapists) o sobre el Mètode McKenzie. També han col·laborat 
en el Dia Mundial de la Fisioteràpia amb dues conferències, una 
dedicada al Mal d’esquena i l’altra enfocada a la Prevenció del 
mal d’esquena, així com un vídeo sobre el Tractament de les 
asimetries de les extremitats inferiors.

Pel que fa a l’àmbit del desenvolupament de la seva àrea 
professional, la comissió ha elaborat la primera entrega del 
Catàleg de Teràpies Manuals, on s’hi pot trobar informació per 
a l’usuari.

Comissió de Veterinària

Durant l’any 2009, la comissió ha participat en diversos actes internacionals, entre els quals destaca el 
Programa y Certificación en medicina de Rehabilitación Canina de la Universitat de Tennessee, per tal 
de poder aprofundir en els coneixements específics del seu àmbit d’especialització. A més han contribuït 
en l’estudi de la Universitat de Montreal Comparison & Compilation of International Standards in the 
Education of Animal Physiotherapists i han col·laborat perquè la creació de la IAVRT (International 
Association in Veterinary Rehabilitation Therapists) sigui una realitat de cara al 2010.

El Sr. Juan López, coordinador de la Comissió 
de Teràpies Manuals. 
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Grups d’interès i Grups de treball
Grup d’Interès del Maresme 

El Grup d’Interès del Maresme, tot i haver-se constituït a finals 
de novembre de 2009, inicia la seva trajectòria col·laborant amb 
La Marató de TV3 i plantejant diversos projectes de cara al 2010.  

Grup d’Interès d’Osona i Ripollès

El Grup d’Interès d’Osona i Ripollès ha dut a terme diverses 
activitats formatives durant el 2009. Aquestes activitats 
van des d’un Curs d’Embenats Neuromusculars a diferents 
conferències, entre les quals cal destacar: Osteopatia: teràpia holística i manual que busca el reequilibri 
del cos humà; L’exercici terapèutic cognoscitiu aplicat a la traumatologia i, finalment, la conferència a 
càrrec de la fisioterapeuta Roberta Ghedina sobre la Rehabilitació de turmell amb el Mètode Perfetti, 
el mes de desembre.

Grup d’Interès de les de Terres de l’Ebre

El novembre ha estat el mes en què es va crear aquest grup d’interès, motiu pel qual les activitats en 
què han treballat, han estat orientades a l’any 2010.

Grup de Treball d’Alteracions Vasculars Cerebrals (AVC)

Durant l’any 2009, el Grup de Treball d’AVC ha començat a desenvolupar una Guia de Consens sobre 
el Tractament del Malalt afectat per Alteracions Vasculars Cerebrals, que està previst finalitzar-la a 
mitjans del 2010. A més, van impartir un Curs de Perfetti al Centre de Rehabilitació del Vallès.

Grup d’Interès del Maresme.
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Seccions territorials
Secció Territorial de Girona

• Reunió anual de col·legiats de les comarques de Girona 
(Girona, 28 de novembre de 2009).

• Inauguració nova seu de la Secció Territorial de Girona 
(Girona, 24 d’octubre de 2009).

• Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 (5 de setembre de 
2009).

• Jornada col·legial de les comarques de Girona 2009 
(Girona, 4 de juliol de 2009).

• Primera edició de Fira Esport, a Girona (Girona, del 5 al 7 
de juny de 2009).

Secció Territorial de Lleida

• XXIX Pujada a la Seu Vella de Lleida (Lleida, 20 de desembre 
de 2009).

• Reunió anual de col·legiats de les comarques de Lleida 
(Lleida, 11 de desembre de 2009).

• Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 (Tàrrega, 5 de setembre 
de 2009).

• La Fisioteràpia amb ulls de pallasso (Lleida, 18 de febrer 
de 2009).

• II Esmorzar Col·loqui  (Lleida, 17 de gener de 2009).

Secció Territorial de Girona. 

II Esmorzar Col·loqui, a Lleida.
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Secció Territorial de Tarragona

• XVIII Mitja Marató de la ciutat de Tarragona (Tarragona, 29 
de novembre de 2009).

• Reunió anual de col·legiats de les comarques de Tarragona 
(Tarragona, 13 novembre de 2009).

• Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 (Tarragona, 5 de 
setembre de 2009).

• XVII Cursa del Llop (Terres de l’Ebre, 27 i 28 de juny de 
2009).

• II Trobada de Fisioteràpia (Tarragona, 30 de maig de 2009).

• I Trobada de Fisioteràpia (Tarragona, 28 de febrer de 2009).

I Trobada de Fisioteràpia, a Tarragona.
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Balanç corresponent al 31 de desembre de 2009
Actiu Notes 31/12/2009 31/12/2008
Actiu no corrent 596.122,76 547.758,76

Immobilitzat intangible 5 50.325,67 14.079,98

Immobilitzat material 6 543.476,79 533.498,48

Inversions financeres a llarg termini 7 2.320,30 180,30

Actiu corrent 260.057,74 224.039,13
Existències 8.186,52 6.469,04

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7 76.257,38 60.050,46

Clients per ventes i prestacions de serveis 75.168,32 57.876,92

Actius per impost corrent 11 1.089,06 (0,02)

Altres crèdits amb les administracions públiques 11 0,00 2.173,56

Inversions financeres a curt termini 7 175.262,58 150.262,58

Periodificacions a curt termini (1.704,85) 2.772,91

Efectiu i altres actius líquids equivalents 8 2.056,11 4.484,14

Total actiu 856.180,50 771.797,89

Les notes de la 1 a la 14 descrites a la Memòria adjunta, formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2009.
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Patrimoni net i passiu Notes 31/12/2009 31/12/2008
Patrimoni net 366.518,75 336.684,57
Fons propis 366.518,75 336.684,57

Reserves 72.291,00 72.291,00

Resultat d’exercicis anteriors 9 264.393,57 248.886,05

Resultat de l’exercici 3 29.834,18 15.507,52

Passiu no corrent 255.432,81 252.068,03
Deutes a llarg termini 10 255.432,81 252.068,03

Deutes amb entitats de crèdit 255.432,81 252.068,03

Passiu corrent 234.228,94 183.045,29
Deutes a curt termini 10 61.833,32 51.833,30

Deutes amb entitats de crèdit 63.335,16 53.262,53

Altres passius (1.501,84) (1.429,23)

Creditors comercials i altres comptes a pagar 10 171.467,62 131.211,99

Proveïdors 51.634,22 39.997,94

Altres creditors 36.224,71 37.929,94

Personal 14.353,47 7.888,83

Passiu per impost corrent 11 - 2.173,56

Altres deutes amb les administracions públiques 42.345,22 35.336,72

Bestretes a clients 26.910,00 7.885,00

Periodificacions a curt termini 928,00 -

Total patrimoni net i passiu 856.180,50 771.797,89

Les notes de la 1 a la 14 descrites a la Memòria adjunta, formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2009.
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Compte de pèrdues i guanys corresponent al 31 de 
desembre de 2009
Compte de pèrdues i guanys Notes 31/12/2009 31/12/2008

Import net de la xifra de negocis 1.339.557,21 1.245.641,34

Aprovisionaments (102.946,35) (102.556,26)

Altres ingressos d’explotació 450,00 5.011,02

Despeses de personal (555.358,52) (504.438,08)

Altres despeses d’explotació 13 (580.487,56) (568.408,24)

Amortització de l’immobilitzat 5, 6 (61.772,36) (57.131,85)

Deteriorament i resultat per alineacions de l’immobilitzat (1.034,87) -

Altres resultats 2.442,45 2.668,86

Resultat d’explotació 40.850,00 20.786,79
Ingressos financers 6.050,30 12.075,16

Despeses financeres (17.066,12) (15.180,87)

Resultat financer (11.015,82) (3.105,71)
Resultat abans d’impostos 29.834,18 17.681,08

Impost sobre beneficis - (2.173,56)

Resultat de l’exercici 3 29.834,18 15.507,52

Les notes de la 1 a la 14 descrites a la Memòria adjunta, formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2009.

Estat de Canvis del Patrimoni net corresponent al 
31 de desembre de 2009

Reserva 
(nota 10)

Resultats 
d’exercicis 
anteriors

Resultats 
de l’exercici 

(nota 3)
Total

Saldo, inici de l’any 2008 72.291,00 248.058,08 827,97 321.177,05
Total ingressos i despeses reconegudes - - 15.507,52 15.507,52

Altres variacions del patrimoni net 827.97 (827,97) -

Saldo, final de l’any 2008 72.291,00 248.886,05 15.507,52 336.684,57
Total ingressos i despeses reconegudes - - 29.834,18 29.834,18

Altres variacions del patrimoni net 15.507,52 (15.507,52) -

Saldo, final de l’any 2009 72.291,00 264.393,57 29.834,18 366.518,75

Les notes de la 1 a la 14 descrites a la Memòria adjunta, formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2009.
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Memòria corresponent a l’exercici anual tancat el 
31 de desembre de 2009
1. Constitució, règim legal i activitats

El COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA (d’ara endavant “el Col·legi”) va ser constituït, amb 
durada indefinida, el 30 de març de 1990. Es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, del Parlament de Catalunya. La seu social actual és 
al carrer Segle XX, número 78, de la ciutat de Barcelona. 

El seu objecte social, d’acord amb el que estableixen els seus estatuts, consisteix a “dotar els 
fisioterapeutes d’una institució de defensa i representació dels seus interessos que, a més, contribueixi 
a proveir la població amb una assistència sanitària progressivament millor”. L’àmbit territorial del 
Col·legi és tot Catalunya.

Els fins essencials del Col·legi són els que disposen les lleis, especialment:

• L’ordenació i la custòdia de l’exercici professional de la Fisioteràpia, segons les normes i els 
principis de deguda aplicació.

• La representació i defensa dels interessos generals dels fisioterapeutes i de la Fisioteràpia, 
particularment en les seves relacions amb l’Administració i amb les institucions sanitàries.

• Vetllar perquè la Fisioteràpia constitueixi un mitjà adequat per a la millora de l’atenció a la salut 
dels ciutadans.

• Promoure i estendre la integració de la Fisioteràpia en l’estructura sanitària.

b) Fonts de finançament

Segons els estatuts, constitueixen els recursos del Col·legi:

• De tipus ordinari:

a) Les quotes i els drets d’incorporació fixats per la Junta de Govern.

b) Les quotes periòdiques que fixi la Junta.

c) Els drets i taxes que eventualment fixi la Junta pels serveis col·legials.

d) Els rèdits i rendiments resultants del patrimoni del Col·legi.
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• De tipus extraordinari:

a) Les derrames o aportacions extraordinàries aprovades per l’Assemblea.

b) Les donacions, subvencions i atribucions gratuïtes o condicionades que rebi el Col·legi i accepti 
la Junta.

c) En general, els increments patrimonials legítimament adquirits.

c) Òrgans de govern

Els Òrgans de govern, administració i representació del Col·legi són els següents:

• L’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà del Col·legi. Està integrada per tots els col·legiats 
degudament incorporats al Col·legi que no estiguin afectes d’una sanció que els impedeixi l’exercici 
d’aquest dret.

• La Junta de Govern, que té encomanada la direcció i administració del Col·legi, i és l’òrgan 
executiu. Actualment està integrada pel degà, el vicedegà, el secretari, el vicesecretari, el tresorer 
i sis vocals.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

Els comptes anuals s’han preparat d’acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre, així com per la resta de la legislació mercantil vigent.

Les xifres incloses als comptes anuals estan expressades en euros.

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals s’han preparat en base als registres auxiliars de comptabilitat del Col·legi, havent 
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb la finalitat de mostrar la imatge fidel 
del patrimoni de la situació financera i dels resultats del Col·legi. 

2.2. Aspectes crítics de la valoració i estimacions de la incertesa

La preparació dels comptes anuals requereixen la realització, per part de la Direcció del Col·legi, de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. Aquests 
s’avaluen contínuament i es fonamenten en l’experiència històrica i altres factors, incloent-hi les 
expectatives de successos futurs, que s’han considerat raonables.
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Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació disponible a la data de 
formulació dels presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur d’aquestes estimacions 
s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació 
realitzada en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en qüestió.

3. Excedent de l’exercici

El Consell directiu proposarà a la Junta General Ordinària l’aprovació de la distribució de l’excedent que 
s’indica a continuació:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Base de repartiment

Saldo del compte de pèrdues i guanys 29.834,18 15.507,52

29.834,18 15.507,52
Aplicació

Resultats d’exercicis anteriors 15.507,52

Reserves especials 29.834,18

29.834,18 15.507,52

4. Normes de registre i valoració

Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides són els següents:

a) Immobilitzat intangible 

L’immobilitzat intangible es troba valorat pel seu preu d’adquisició minorat per l’amortització acumulada 
i, si procedís, per les pèrdues estimades que resultessin de comparar el valor net comptable amb el seu 
import recuperable. 

• Propietat industrial: Figuren valorades pel seu cost d’adquisició minorat per l’amortització 
acumulada. Aquests actius s’amortitzen linealment dins el termini de cinc anys des de la seva 
posada en funcionament. 

• Aplicacions informàtiques: Figuren valorades pel seu cost d’adquisició minorat per l’amortització 
acumulada. Aquests actius s’amortitzen linealment dins el termini de cinc anys des de la seva 
posada en funcionament. 
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b) Immobilitzat material

Els béns compresos en l’immobilitzat material es troben valorats segons el seu preu d’adquisició, el 
qual inclou les despeses addicionals necessàries per posar-los en condicions de funcionament, minorat 
per l’amortització acumulada i, si procedís, per les pèrdues estimades que resultessin de comparar el 
valor net comptable amb el seu import recuperable. 

Les reparacions i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de pèrdues i 
guanys. Els costos d’ampliació o millora que afavoreixen una major durada i les noves utilitats del bé en 
el procés productiu, són capitalitzades com a major valor d’aquest.

La dotació anual a l’amortització es calcula pel mètode lineal d’acord amb la vida útil estimada dels 
diferents béns:

Anys
Construccions 50,0

Instal·lacions tècniques 10,0

Altres instal·lacions 7,0

Mobiliari i equips d’oficina 10,0

Equips d’informàtica 4,0

c) Instruments financers

1. Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius financers i 
passius financers

De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els actius i passius amb 
venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el seu venciment supera l’esmentat període. 

Actius financers

• Inversions mantingudes fins al venciment:

Inclou els valors representatius de deutes amb una data de venciment fixada amb cobraments 
de quantia determinada o determinable, que es negocien amb un mercat actiu i pels quals 
el Col·legi té la intenció efectiva i la capacitat financera de conservar-los fins el venciment.

Amb el seu reconeixement inicial al balanç es registren pel seu valor raonable, que 
excepte evidència contrària, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més les despeses de transacció que li siguin directament atribuïbles.

Després del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren al seu cost amortitzat.
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• Préstecs i partides a cobrar: els préstecs i partides a cobrar són actius financers no derivats 
amb cobraments fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu. Es troben valorats 
a cost amortitzat. S’inclouen dins d’aquesta categoria els següents: 

 − Dipòsits i fiances realitzades.

 − Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 

Passius financers

• Préstecs i partides a pagar: es distingeixen entre dèbits per operacions comercials i no 
comercials. Es valoren pel seu cost amortitzat. S’inclouen sota aquesta categoria les següents 
tipologies de passius per naturalesa: 

 − Deutes amb entitats de crèdit. 

 − Creditors comercials i altres comptes a pagar: corresponen als saldos de creditors per 
prestacions de serveis. 

 − Altres partides. 

2. Deteriorament de valor dels actius financers

Al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries per deteriorament 
de valor si existeix evidència objectiva d’aquests. 

Es considera que existeix deteriorament quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat 
en quanties i venciments dels imports. Com a criteri general, la correcció del valor en llibres 
per deteriorament s’efectua amb càrrec al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què el 
deteriorament es posa de manifest. 

Els deutors comercials i altres comptes a cobrar són objecte de correcció valorativa després 
d’analitzar cada cas de forma individualitzada.

3. Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers

El Col·legi registra la baixa d’un actiu financer quan s’ha extingit o s’han cedit els drets contractuals. 

La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació s’hagi extingit.

4. Criteris emprats en la determinació dels ingressos i despeses provinents de les diferents 
categories d’instruments financers 

Tant els ingressos d’actius financers com les despeses financeres, quan no són objecte de 
capitalització com a major cost de l’immobilitzat associat, són reconeguts al compte de pèrdues i 
guanys atenent la seva meritació com a ingressos i despeses, respectivament.
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d) Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions de capital així com les subvencions d’explotació es comptabilitzen com a pendents de 
rebre en el moment en què són concedides. 

En el cas de subvencions de capital, la imputació al resultat de l’exercici es produeix en funció de 
l’amortització dels béns d’inversió objecte de l’esmentada subvenció, un cop aquesta ha estat certificada. 

Les subvencions d’explotació es registren com a ingrés en l’exercici en el qual són certificades i, per 
tant, es poden considerar com a definitives, atès que no sempre les subvencions concedides coincideixen 
amb les definitivament cobrades.

e) Impostos sobre beneficis

El Col·legi està exempt de l’Impost sobre Societats pel que fa als resultats obtinguts relacionats amb 
la seva finalitat específica. No estan, en canvi, exempts d’aquest impost els rendiments del capital, els 
rendiments que pugin provenir d’explotacions econòmiques i de la cessió d’ús del seu patrimoni, ni els 
increments de patrimoni que s’obtinguin dels béns no afectes al seu objecte social o finalitat específica, 
els quals -si presenten signe positiu- són gravats a un tipus impositiu del 25%.

f) Ingressos i despeses

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació, rebuda o per rebre, menys 
devolucions, rebaixes, descomptes i l’impost sobre el valor afegit. 

El Col·legi reconeix els ingressos quan el seu import es pot valorar amb fiabilitat, i els costos ja 
incorreguts en la prestació, així com els costos que queden per incórrer fins a completar-la, poden ser 
valorats amb fiabilitat i el grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

Les despeses es reconeixen en funció del criteri de meritació. 
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5. Immobilitzat intangible

El moviment de l’immobilitzat intangible durant l’exercici 2009 ha estat el següent:

(Euros) Saldo inicial Altes i 
dotacions Baixes Saldo final

Cost

Propietat industrial 5.090,60 300,90 (588,96) 4.802,54

Aplicacions informàtiques 32.827,48 41.894,56 (3.571,43) 71.150,61

37.918,08 42.195,46 (4.160,39) 75.953,15

Amortització acumulada

Propietat industrial 4.609,61 466,23 (273,30) 4.802,54

Aplicacions informàtiques 19.228,49 4.859,96 (3.263,51) 20.824,94

23.838,10 5.326,19 (3.536,81) 25.627,48

Valor net comptable 14.079,98 (623,58) 50.325,67

Al tancament de l’exercici, els elements de l’immobilitzat intangible que estan totalment amortitzats, 
es presenten amb el següent detall: 

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Propietat industrial 4.802,54 2.725,03

Aplicacions informàtiques 8.514,49 9.850,55

13.317,03 12.575,58
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6. Immobilitzat material

El moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2009 ha estat el següent:

(Euros) Saldo 
inicial

Altes i 
dotacions Baixes Traspassos Saldo final

Cost

Construccions 421.827,03 421.827,03

Instal·lacions tècniques 324.016,10 34.454,68 358.470,78

Utillatge 8.370,84 2.946,27 11.317,11

Altres instal·lacions 11.767,28 3.246,84 (2.866,32) 12.147,80

Mobiliari 75.565,45 21.775,26 (17.188,27) 80.152,44

Equips per processos d’informació 55.785,12 4.412,72 (32.210,84) 27.987,00

897.331,82 66.835,77 (52.265,43) 911.902,16

Amortització acumulada

Construccions 45.840,23 6.434,55 - - 52.274,78

Instal·lacions tècniques - 34.006,32 - 195.479,50 229.485,82

Utillatge 16.510,93 1.374,77 - (9.552,66) 8.333,04

Altres instal·lacions 195.479,49 1.210,25 (2.721,76) (185.926,84) 8.041,14

Mobiliari 60.096,86 8.445,39 (17.146,48) - 51.395,77

Equips per processos d’informació 45.905,83 4.987,67 (31.998,68) - 18.894,82

363.833,34 56.458,95 (51.866,92) - 368.425,37

Valor net comptable 533.498,48 (398,51) - 543.476,79

Terrenys i construccions fa referència al preu i als costos de compra de l’edifici que acull la seu del 
Col·legi. Instal·lacions tècniques inclou, principalment, les instal·lacions d’aquesta seu.

Al tancament de l’exercici, els comptes d’immobilitzat inclouen béns totalment amortitzats en ús amb 
el següent detall:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Altres instal·lacions 1.904,97 2.258,30

Mobiliari 20.635,89 7.829,03

Equips per processos d’informació 6.046,60 27.051,72

28.587,46 37.139,05
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6.1. Arrendaments operatius

El Col·legi té arrendades les oficines de les seus a Lleida, Tarragona i Girona.

No existeixen pagaments futurs no cancel·lables a 31 de desembre de 2009.

7. Actius financers

La composició del actius financers a 31 de desembre de 2009 és la següent:

(Euros)
Crèdits, derivats i altres Total

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Actius financers a llarg termini

Préstecs i partides a cobrar 2.320,30 180,30 2.320,30 180,30

2.320,30 180,30 2.320,30 180,30

Actius financers a curt termini

Actius a valor raonable amb canvis a 
pèrdues i guanys

Inversions mantingudes fins el venciment 175.262,58 150.262,58 175.262,58 325.525,16

Préstecs i partides a cobrar 76.257,38 60.050,46 76.257,38 136.307,84

251.519,96 210.313,04 251.519,96 461.833,00

Valor net comptable 253.840,26 210.493,34 253.840,26 462.013,30

7.1. Inversions mantingudes fins el venciment

El detall dels actius financers inclosos en aquesta categoria a 31 de desembre de 2009 és el següent:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Imposicions a termini 175.262,58 150.262,58

175.262,58 150.262,58
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7.2. Préstecs i partides a cobrar

El detall dels actius financers inclosos en aquesta categoria a 31 de desembre de 2009 és el següent:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008

Actius a llarg termini

Fiances 2.320,30 180,30

2.320,30 180,30

Actius a curt termini

Clients per ventes i prestacions de serveis 75.168,32 57.876,92

Clients, empreses del grup i associades - -

Deutors varis - -

Personal - -

Actius per impost corrent 1.089,06 (0,02)

Altres crèdits amb les administracions públiques 0,00 2.173,56

76.257,38 60.050,46

Valor net comptable 78.577,68 60.230,76

Correccions Valoratives

El saldo de 52.085,01 euros d’aquest compte fa referència a quotes col·legials d’exercicis anteriors al 
2007 que, malgrat les gestions de cobrament fetes i que es continuen fent per part del Col·legi, encara 
no ha estat possible cobrar. A 31 de desembre de 2009 aquest saldo està cobert per una provisió del 
mateix import (compte 490).

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Saldo inicial Provisió insolvències 38.514,74 38.514,74

Pèrdues per deteriorament 13.570,27

52.085,01 38.514,74
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8. Efectiu i altres actius líquids equivalents

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2009, està basada en un compte corrent a una 
entitat bancària que merita el tipus d’interès de mercat per a aquest tipus de comptes. No existeixen 
restriccions a la disponibilitat d’aquests saldos.

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Tresoreria

Caixa 309,87 2.020,20

Comptes corrents a la vista 1.687,84 2.463,94

1.997,71 4.484,14

9. Patrimoni net - fons propi

El moviment dels fons propis en l’exercici ha estat el següent:

Saldo inicial
Distribució del 
resultat exer-
cici anterior

Resultat de 
l’exercici

Saldo final

Reserves 72.291,00 72.291,00

Remanent 248.886,05 15.507,52 264.393,57

Resultat de l’exercici anterior 15.507,52 -15.507,52 0,00

Resultat de l’exercici actual 29.834,18 29.834,18

Total fons propis 336.684,57 0,00 29.834,18 366.518,75
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10. Passius financers

La composició dels passius financers a 31 de desembre de 2009, és la següent:

(Euros)
Deutes amb  

entitats de crèdit Derivats i altres Total

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Passius financers a llarg termini

Dèbits i altres partides a pagar 255.432,81 252.068,03 - - 255.432,81 252.068,03

255.432,81 252.068,03 - - 255.432,81 252.068,03

255.432,81 252.068,03 - - 255.432,81 252.068,03

Passius financers a curt termini

Dèbits i altres partides a pagar 63.335,16 53.262,53 169.965,78 129.782,76 233.300,94 183.045,29

63.335,16 53.262,53 169.965,78 129.782,76 233.300,94 183.045,29

63.335,16 53.262,53 169.965,78 129.782,76 233.300,94 183.045,29

318.767,97 305.330,56 169.965,78 129.782,76 488.733,75 435.113,32

10.1. Deutes amb entitats de crèdit

El detall dels deutes amb entitats de crèdit és el següent:

Any de venciment Límits crèdits Disposat crèdit Hipoteques i 
préstec

Venciments de 2010 60.000,00 31.624,81 31.710,35

Venciments de 2011 31.895,66

Venciments de 2012 24.228,46

Venciments de 2013 18.985,13

Venciments de 2014 19.758,59

Venciments futurs 160.564,97

Total deute a tancament de l’exercici 60.000,00 31.624,81 287.143,16

El tipus d’interès actual del préstec amb garantia hipotecària (sobre la seu del Col·legi per 360.607) és 
del 4% i té una durada d’amortització de 20 anys, amb venciment final el 30 de novembre de l’any 2021.
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10.2 Derivats i altres

Creditors comercials i altres comptes a pagar

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2009, és la següent:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Altres passius (1.501,84) (1.429,23)

Proveïdors 51.634,22 39.997,94

Altres creditors 36.224,71 37.929,94

Personal 14.353,47 7.888,83

Passiu per impost corrent - 2.173,56

Altres deutes amb les administracions públiques 42.345,22 35.336,72

Bestretes a clients 26.910,00 7.885,00

169.965,78 129.782,76

11. Situació fiscal

El detall dels saldos amb administracions públiques a 31 de desembre de 2009, és la següent:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Actius per impost corrent 1.089,06 (0,02)

Altres crèdits amb administracions públiques 0,00 2.173,56

Retencions 0,00 2.173,56

1.089,06 2.173,54
Passius per impost corrent - 2.173,56

Altres deutes amb administracions públiques 42.345,22 35.336,72

IRPF 29.974,59 22.434,76

Seguretat Social 11.038,46 9.729,65

IVA 2.332,17 3.172,31

42.345,22 37.510,28

L’Entitat està exempta de l’Impost sobre Societats per les seves activitats de caràcter col·legials que 
figuren als Estatuts. Les activitats de caràcter empresarial estan subjectes i no exemptes a l’esmentat 
impost i tributen al tipus reduït del 25%. Queden oberts a inspecció tots aquells impostos als quals ha 
estat subjecte durant els darrers quatre anys.
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13. Ingressos i despeses

Detall d’altres despeses d’explotació:

(Euros) 31/12/2009 31/12/2008
Arrendamens i cànons 17.454,44 5.464,63

Reparacions i conservació 13.233,88 13.411,76

Serveis professionals independents 91.306,20 75.785,56

Transports 1.321,19 1.745,60

Primes d’assegurances 104.245,65 108.611,89

Serveis bancaris i similars 2.419,68 2.692,72

Publicitat, propaganda i relacions públiques 10.786,81 24.263,62

Subministraments 30.309,54 29.229,50

Altres serveis 290.565,61 304.047,70

Altres tributs 6.401.41 3.155,26

Pèrdues deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 11.143,15 -

Altres depeses de gestió corrent 1.300,00 -

580.487,56 568.408,24
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14. Altra informació

14.1. Remuneracions a la Junta de Govern

La Junta de Govern ha rebut un total de 85.234€ per la seva activitat.

14.2. Estructura de personal

Nombre de persones treballadores al final de l’exercici:

Homes Dones Total
Secretari Junta 0,75 0,75

Jefe Superior 1,00 1,00

Jefe 2a 1,00 1,00

Oficial 1a Adm. 0,14 1,38 1,51

Oficial 2a Adm. 0,78 2,08 2,86

Aux. administrat. 1,92 1,92

Netejadora 0,38 0,38

Aux. Informàtica 0,44 0,44

Llicenciada 0,62 0,62

Auxiliar 1,00 1,00 2,00

Tit. Grau Sup. 0,62 0,62

Fisioterapeuta 0,12 0,05 0,17

4,86 8,42 13,28

14.3. Honoraris auditoria

Els honoraris de l’auditor de comptes relacionats amb l’Auditoria del 2009 ha estat de 3.000 euros.
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