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ACOLLIMENT I ADOPCIÓ DELS 
INFANTS DE CATALUNYA
Funcionament del Conveni amb l’ICAA
4 de juny de 2014, 
a les 15 h a la Seu del CLC
A càrrec de:
- Anna Domènech Bresca 
Cap de l’Àrea d’Acolliments Familiars i Adopcions  
- Dolors Prats Martínez
Cap de la Unitat d’Acoblaments i Seguiment de Menors

En compliment dels acords del conveni signat entre el Col·legi de Logopedes de Catalunya 
(CLC) i l’Institut Català d’Acolliment i Adopcions (ICAA) de la Generalitat de Catalunya, el 
CLC està actualitzant les dades dels centres i consultes que en formen part. 

Aquesta xerrada es planteja com un punt de reflexió i valoració de la col·laboració duta a 
terme fins a l’actualitat. També com una formació i informació per a tots els que vulguin 
continuar adscrits al llistat de centres col·laboradors o que hi vulguin pertànyer per primera 
vegada. Per aquesta raó és imprescindible la vostra assistència. En cas que formeu part d’un 
equip o d’un centre, només es requereix la presència d’un representant. 

El CLC sempre atén les necessitats dels usuaris i, amb la voluntat d’ampliar les oportunitats 
de treball per als col·legiats, està treballant per aconseguir convenis amb d’altres 
departaments de la Generalitat.

És necessari confirmar l’assistència al CLC. 
Us hi esperem!

Victoria González
Vocal de Benestar i Família



Barranco Macías, Manel - Manresa
Burés Mouriño, Cristina - Barcelona
Carrillo Reche, Ana - Manresa
Cebrián Marín, Carla - Barcelona
Codinach Sánchez-Gómez, Cristina - Barcelona
De Haro Gutiérrez, Encarna - La Pobla de Montorn
Fuster Gallardo, Marta - Sabadell
García Casado, Mª Almudena - Sabadell
Madrid López, Alicia - Barcelona
Redondo Barrueta, Maite - Vilafranca del Penedes
Rodríguez Simón, Laura - Castelldefels

Nous col·legiats de l’11 d’abril al 29 de maig de 2014

juliol
Curs: BLOC 2 
SUPORTS VISUALS PER A NENS AMB TEA. TEACCH 
A càrrec de: Mario Montero i Cristina Fusté
Dies: 5 i 12 de juliol de 2014 Durada: 15 hores
Horari: de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h 
Lloc: Seu del CLC

Curs: BLOC 3 Comunicació SAAC (dates a determinar)
1. Sistemes alternatius i augmentatius a l’escola (NEXE)
2. PECS

Curs: BLOC 4 Intervenció en problemes de conducta (dates a determinar)
1. Suport conductual positiu
2. Habilitats bàsiques de la comunicació
3. Integració sensorial

És indispensable haver cursat el “Bloc 1: Desenvolupament Socio-comunicatiu. Detecció i diagnòstic” 
per poder cursar qualsevol dels següents blocs d’intervenció.

Monogràfic: Fre Lingual
A càrrec de: Yvette Ventosa
Dia: 9 de juliol de 2014 Horari: de 9.30 a 14 h i de 15 a 18.30 h
Lloc: Centre La Bombolleta, c/ Sant Magí, 6. - TARRAGONA

horari del CLC 
de dilluns a divendres de 9 a 19 h

Agenda de Formació 
Continuada del CLC
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Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer 

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

web: www.clc.cat
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AUTORITZACIÓ SANITÀRIA DE CONSULTES I 
CENTRES DE LOGOPÈDIA
Últimament el CLC ha estat rebent moltes preguntes, dubtes i consultes sobre el tema de l’Autorització de 
centres. Donada aquesta creixent preocupació pel tema, el CLC va demanar al Departament de Salut respostes 
orientatives sobre diferents casos. Us presentem un resum de les informacions rebudes.

El CLC ha demanat als responsables de l’Administració que vinguin a fer una xerrada informativa més extensa 
que estem preparant per al mes de Juliol. Us convidem a assistir gratuïtament i que pugueu portar tots els 
dubtes que tingueu.

Cal recordar que:
1. Aquelles persones que treballin a les ordres d’un altre professional o institució, no han de demanar l’autorit-

zació com a Centre o consulta.
2. Aquesta normativa, l’han de complir totes aquelles persones que, tinguin un centre o una consulta privada, 

en vulguin demanar l’autorització.
3. Aquesta autorització és d’obligatori compliment, i el col·legiat ha d’actuar en conseqüència.
4. Tots els documents que están referenciats en aquest escrit, els trobareu a l’apartat de l’annexe amb el link corresponent.

1. Consulta unipersonal d’un logopeda en un espai superior a 100m2
La Taula d’Accessibilitat a les activitats a Catalunya (TAAC) especifica en el seu document DT-3.5 (versió novembre 
2013). Pel que fa a la cambra higiènica: agafant el cas més favorable, per a una activitat sense modifica-
cions, sense que s’hi facin obres i amb una superfície superior a 100 m2 i inferior a 500 m2, la cambra higiènica 
ha de complir les especificacions del Decret 135/95 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres 
arquitectòniques:
- Les portes han de tenir una amplada mínima de 0,80m, obrir enfora o ser corredisses
- Hi ha d’haver entre 0 i 0,70m d’alçada respecte a terra un espai lliure, de gir, d’1,50m de diàmetre
- L’espai d’apropament lateral al wàter i frontal al rentamans serà de 0,80m com a mínim
- Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70m i 0,75m, perquè permeti agafar-s’hi amb força 

en la transferència lateral al wàter, sent la situada al costat de l’apropament, batent

Pel que fa als itineraris en consultes a nivell de via pública, el document DT-4.8, agafant a l’igual que 
abans, el cas més favorable:
- S’hauran de suprimir els graons
- Les rampes hauran de ser practicables d’acord amb el Decret 135/95

Cas dels itineraris en consultes en plantes pis el DT-4.9, diu que:
- Els itineraris seran sense graons,
- S’admet la rampa practicable d’acord amb el decret 135/95
- Ha de disposar d’ascensor.

2. Consulta autoritzada que vol fer també servei domiciliari: ha de demanar ampliació.
Els serveis d’atenció domiciliària, segons el RD 1277/2003, també són objecte d’autorització sanitària. Es poden 
donar tres situacions:
- Els/les logopedes que disposin d’autorització per a la seva consulta o centre i vulguin prestar atenció a domicili, 

han de sol·licitar autorització per a l’ampliació de la cartera de serveis.
- Els/les logopedes que no disposin encara d’autorització i vulguin prestar el servei a la consulta i a domicili, cal 

que sol·licitin l’autorització per als dos serveis.
- Els/les logopedes que únicament vulguin prestar el servei a domicili, han de sol·licitar autorització per a aquest servei.

En els tres casos, podeu utilitzar el formulari que trobarau al web del Departament de Salut a 
http://www.gencat.cat/salut > Serveis i tràmits > Autoritzacions > Autoritzacions administratives de 
centres sanitaris > accés al tràmit. També trobareu un model d’instància al web del CLC.
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Per sol·licitar l’autorització d’un servei d’atenció a domicili, a banda de la documentació genèrica, cal aportar:
• Document que especifiqui el tipus d’assistència que es prestarà.
• Àmbit geogràfic d’actuació.
• Organigrama funcional. Identificar els responsables.
• Còpia dels títols del personal sanitari
• Còpia dels contractes o vincles professionals entre el centre i aquest personal.
• Indicar l’horari general d’actuació del centre/servei.
• Usuaris a qui es destina el servei. Sistemes d’accés al servei.
• Descripció del pla de control i seguiment del malalt en el domicili. Protocols de visita domiciliària.
• Sistemes de coordinació amb altres dispositius sanitaris.
• Documentació clínica general. Model d’història clínica.

3. Consultes amb menys de 100 m2, amb més d’un professional sanitari:
La consulta d’un professional sanitari és el centre sanitari on un professional sanitari, en aquest cas logope-
da, exerceix activitats sanitàries. També es consideren consultes, encara que hi hagi més d’un professional 
sanitari quan l’atenció se centra fonamentalment en un d’ells i els altres logopedes actuen de suport.
Es considera consulta quan hi ha, màxim 2 logopedes. Si son més de 2 es considera centre.

La superfície de la consulta no té cap incidència en la definició d’aquesta al RD 1277/2003.

4. En els casos de menys de 100 m2 els requeriments d’arquitectura són menys exigents pel que 
fa al tema de barreres.
A les consultes amb superfície inferior o igual a 100m2 en aplica’ls-hi la TAAC.
Document DT-3.5 (versió novembre 20013), pel que fa a cambres higièniques:

La consulta no tindrà requeriments específics: activitat sense modificacions i sense obres.

Tindrà cambra higiènica usable, quan hi hagi un canvi d’activitat i/o obres.
La cambra higiènica usable és una cambra higiènica que sense assolir tots els requeriments normativament 
establerts corresponents a un lavabo accessible, reuneix unes condicions mínimes suficients.
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Pel que fa als itineraris en consultes a nivell de via pública, document DT-4.8, o itineraris en consultes 
en una planta pis, document DT-4.9, (itineraris i ascensors) no hi ha requeriments específics.

5. Centres de menys de 100 m2 amb diferents professionals, no com a suport d’un principal, i agrupats 
sota una Societat: si no compleix barreres no es pot autoritzar. Una solució seria que cadascun demanés 
autorització administrativa com a consulta particular, no podria estar doncs a sota d’una societat.

Un centre amb diferents professionals en què s’hi duguin a terme diferents especialitats pot ser un centre 
polivalent o un espai multiconsulta.

Centre polivalent: si aquests professionals actuen d’una forma jerarquitzada i coordinada, i amb un únic 
responsable sanitari.

Espai multiconsulta: si cadascun d’aquests professionals és titular d’un despatx de forma absolutament 
independent.

Als centres polivalents, independentment de la seva superfície, en aplicar-los la TAAC, hi ha l’especificació 
(5) que diu que pel Departament de Salut, a efectes d’autorització i registre, requereix que els centres 
polivalents disposin de cambra higiènica adaptada d’acord amb el Decret 135/95.

Els espais multiconsulta s’assimilen, a aquests efectes, a centre polivalent.

Pel que fa als itineraris en consultes a nivell de via pública, el document DT-4.8, a l’especificació (7)
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i dels itineraris en consultes en plantes pis el DT-4.9 a l’especificació (5)

Es requereix d’un itinerari que els comuniqui amb la via pública sense graons i amb ascensor.

6. Cas d’associació de consultes que són una sola figura per a l’Ajuntament. El llogater és una im-
mobiliària. Han de demanar cadascun la seva autorització com a consulta.

Els professionals sanitaris únicament podran compartir local amb altres professional que també 
exerceixin activitat sanitària.

Quan cada un dels professionals que exerceix en aquest local demani l’autorització com a consulta (espai 
multiconsulta) la cambra higiènica ha d’estar adaptada.

7. Logopeda que està situat en una clínica (dental, d’ORL, etc.) i abona una part dels seus beneficis al 
professional titular de la clínica: la responsabilitat per demanar l’autorització és de qui es lucra pel servei 
del logopeda en el seu centre. També podria el logopeda demanar autorització de la seva consulta ubicada 
en aquell centre.

Tot depèn de la relació que estableixi el/la logopeda amb el centre en el què s’ubiqui, partint de la base 
que sempre haurà de ser un centre sanitari autoritzat i que l’activitat de logopèdia es complementi amb 
l’activitat del centre en què s’ubica.

Si la relació és de col·laboració professional o de prestació de serveis amb la persona o societat titular del 
centre en què s’ubica, la responsabilitat de sol·licitar l’autorització sanitària recau en el titular del centre.
Si el que fa el/la logopeda és fer ús d’uns espais llogats per part del titular del centre en què s’ubica, li 
correspon llavors al logopeda. En aquest darrer cas, caldrà que aporti còpia del document que acrediti la 
disponibilitat dels espais (contracte de lloguer, de cessió, etc). En els casos de sotsarrendaments, caldrà 
comptar amb l’autorització del propietari per sotsarrendar.



 7 - Full informatiu del CLC - n.74 - juny de 2014

En cap cas s’autoritzarà un mateix servei dues vegades a la mateixa adreça (ex. autoritzar el servei de 
logopèdia com a cartera de serveis d’un centre i com a consulta professional), quan es comprovi que el 
personal que presta el servei sigui el mateix.

8. Consulta en domicili particular: 

En cas de ser un immoble de propietat cal que a la sol·licitud es faci constància de la informació següent: 
Número de registre de la propietat, número de secció, número de finca i referència cadastral.

En cas de ser un immoble en un altre règim d’ús, cal aportar els documents que legitimin l’ús (contracte 
de lloguer, cessió d’ús, etc), en els què s’indiqui la referència cadastral i quedi recollit que l’immoble es 
podrà destinar totalment o parcialment a l’activitat sanitària.

La Consulta d’un professional pot estar ubicada en el seu domicili particular, sempre i quan les circulacions 
dels pacients no interfereixin en les zones d’ús privatiu de l’habitatge. (per exemple: per passar a la consulta 
del logopeda, no es pot travessar la sala d’estar familiar)

Els espais mínims destinats a l’activitat sanitària seran una sala de consulta, una cambra higiènica a dis-
posició dels pacients i un espai d’espera.

Per tal d’acreditar que la consulta de logopèdia està al domicili del mateix professional, cal aportar full 
d’empadronament.

9. Logopeda que encara que treballa a la seva consulta (de menys de 100m2), té 2 titulacions i exerceix 
les dues, per ex. com a logopeda i com a psicòleg.

Es tracta de la consulta d’un professional sanitari ja que es tracta d’un únic professional exercint diferents 
especialitats.

Únicament podrà exercir a la consulta el titular i decidir quina serà l’activitat principal i quina la complementària.

Altres observacions
• Des que es va aprovar el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) les finques d’obra nova estan obligades a complir 

barreres.
Des de que va entrar en vigor el Codi tècnic, totes les finques de nova planta estan projectades en el com-
pliment d’aquesta normativa. Això no treu que, un habitatge hagi de tenir cambra higiènica adaptada, 
per tant, si hi ha un canvi d’ús, l’activitat sanitària que s’hi implanti estarà obligada a complir-lo.

• Incidència de la multiplicitat i varietat de requisits sol·licitats per diferents administracions a l’hora de 
demanar l’autorització de la consulta o centre (concretament, davant del Dept. de Salut i de l’Ajuntament 
del municipi en qüestió, per obtenir o no la llicència d’activitat). Ens podem trobar que en una situació 
concreta l’Ajuntament no demani tant com Salut, o viceversa. Això pot comportar situacions paradoxals 
no desitjables per als nostres professionals.

En resposta a aquestes situacions únicament informar que no hi ha jerarquia entre les diferents Adminis-
tracions i, per tant, cadascuna ha de sol·licitar el que determina les normatives que li siguin d’aplicació.
L’esperit de la TAAC és, precisament, que no existeixin discrepàncies a l’hora d’aplicar les normatives de 
supressió de barreres arquitectòniques entre les diferents administracions.

Tot i així, tal i com consta en les llegendes (5) als documents DT-3.5 i DT-4.9 i (7) al document DT-4.8, 
aquesta aplicació queda clara que és el Departament de Salut, a efectes d’autorització i registre, qui re-
quereix que els centres polivalents disposin de cambra higiènica adaptada d’acord amb el Decret 135/95 
i d’un itinerari que els comuniqui amb la via pública sense graons i amb ascensor. El Departament no es 
fa responsable de la valoració que en faran les altres administracions.

• El logopeda que faci assistència sanitària ha de demanar, previ a l’inici d’activitat, autorització sanitària 
tot i estar en organitzacions no sanitàries. En aquests casos, haurà d’indicar a quin públic atendrà. En cas 
d’atendre únicament a persones del centre on està ubicat (ex. En un col·legi, que atengui als alumnes), 
podrà compartir espais.

Annex
Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
www.gencat.cat > Benestar social i família > Inici > El Departament > Legislació > Per àmbits temàtics > Persones amb 
discapacitat > Decrets > Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessi-
bilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC)
www.gencat.cat > Benestar social i família > Inici > Àmbits temàtics > Persones amb discapacitat > Accessibilitat universal 
i autonomia personal > Normativa relacionada amb accessibilitat > Interpretació i aplicació de la normativa

El CLC donarà resposta als casos concrets que no es trobin entre 
els anteriorment citats mitjançant el seu servei d’assessorament.
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ACCELERA 
EL TEU NEGOCI

Si ets pyme, autònom o emprenedor 
aquí trobaràs totes les solucions per 
fer del teu negoci un èxit

ACCÉS GRATUÏT 
PER A COL·LEGIATS

Sol·licita el teu codi individual al teu Col·legi

Solucions e-commerce

Àrea de franquícies

Mercat de finançament

Assessorament empresarial

Àrea d’exportació

Networking i cooperació

Recinte Montjuïc 4-5 juny 2014

Informació externa
XXIX Congrés Internacional AELFA
Múrcia, 4, 5 i 6 de setembre de 2014
 “Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro”
 Descomptes per a col·legiats.
Data límit per a la inscripció reduïda: 16 de juny.
Més informació: www.um.es/aelfa2014/

www.clc.cat

Número d’assistents o nombre d’assistents?, número o nombre?
• D’una banda, nombre pot ser: 

un sinònim de “quantitat”: un gran nombre d’assistents 
un concepte matemàtic: nombre enter, nombre primer 
una categoria gramatical: el gènere i el nombre dels adjectius

• D’altra banda, número es fa servir:
per designar els elements d’una sèrie o col·lecció: el número 73 del carrer de Provença,la pàgina número 

123 del manual,el número de telèfon de l’entitat,un número de loteria,el meu número preferit, tenim 
seient a la fila número 3
per referir-se a un espectacle: un número de circ,un número de ball

I en el proper tastet... més coses sobre llengua catalana!

CNL DE BARCELONA Delegació de l’Eixample. C/ Mallorca, 115-123, entl. 1a • 08036 Barcelona

Tastets de llengua

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

Jornada de Debat Intergeneracional a 
FiraGran 2014
Organitza: FATEC Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya - Dissabte 7 de juny de 10 a 12 h 
Auditori de FiraGran 2014 a les Drassanes Reials de 
Barcelona
 Inscripció gratuïta
Mes informació: www.firagran.com


