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Memòria anual 2015

1 .

Presentació

1.1.
Carta de la presidenta

Benvolguts i benvolgudes,

Tinc l’orgull de presentar-vos la Memòria de 2015 del nostre Col·legi, un document que recull un any ple 
d’activitats en pro de la nostra professió.

Cada reunió, trobada, conveni, és un pas ferm i ple d’il·lusió per lluitar pels drets que tenim com a 
professionals sanitaris especialistes en l’alimentació de les persones. Perquè tots aquests passos són 
importants, és difícil escollir els més representatius. A principis d’any, però, vàrem començar amb la in-
clusió del nostre col·lectiu al Consell de les Professions Sanitàries, òrgan de consulta i assessorament a 
la Generalitat. A més, també es va publicar el document de comunicació de fets d’intrusisme, quelcom 
essencial per defensar la nostra professió i la salut pública, i que ja està donant els seus fruits.

D’altra banda, cal destacar la graduació de la primera promoció del Postgrau en Nutrició i Dietètica apli-
cada a l’Activitat Física i l’Esport, formació que englobà el I Simposi Català sobre Planificació Dietètica 
Nutricional i Ergonutrició, i que sumà significativament als diversos cursos que ha realitzat la Comissió 
de Formació. A més, per tercer any es consolidaren les Jornades del Col·legi, de les quals destaca la 
presència de reconegudes personalitats de la dietètica i la nutrició, com la Sra. Anne de Looy, presiden-
ta de la Federació Europea d’Associacions de Dietètica i Nutrició (en anglès, EFAD). Cal també destacar 
els nombrosos encontres amb el Departament de Salut per tractar diversos temes. Per exemple, per 
tirar endavant el Projecte EfiDiNu (Eficiència del Dietista-Nutricionista en l’equip d’atenció primària de 
salut) i per tenir-nos en compte en la pauta de la nutrició enteral domiciliària. 

Tanmateix, aquest any també hem viscut moments difícils, com la dimissió de bona part dels membres de la 
Junta per diversos motius personals que no els permetien assumir el càrrec. Tot i així, els que estem encara 
treballant ben activament estem ben segurs que veurem el resultat de tota la feina que hem realitzat durant 
el 2016. Com a màxima representant de la nostra institució també vull fer una crida a tots els col·legiats 
i col·legiades i animar-los a participar activament al Col·legi, ja que molt sovint tirar endavant de manera 
totalment altruista una institució tan gran és una tasca difícil sense la col·laboració de tots els membres. 

Finalment, vull traslladar el més sincer agraïment a col·legiades, col·legiats, membres dels grups de 
treball, membres de la Junta de Govern i simpatitzants i treballadors del Col·legi que heu fet possible 
omplir aquest document i formar part de la història del CoDiNuCat. 

   

    Rebeu una salutació cordial,

    Nancy Babio Sánchez

    Presidenta del Col·legi
    de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
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2.

Organismes col·legials

2.1.
 Junta de Govern

Després de la incorporació del Sr. Miguel Reverte Lorenzo com a vicetresorer, el desembre del 2014, 
aquest càrrec quedà ratificat a l’Assemblea General Ordinària celebrada el 9 de maig de 2015. 

Tanmateix, el 15 de gener, la Sra. Míriam Orantos Martín presentà la dimissió com a vocal per motius 
personals. 

D’altra banda, el 29 d’octubre, la Sra. Marta Peroy Febrero va presentar la dimissió com a vicesecretària 
de la Junta de Govern per motius professionals i familiars.

Finalment, el 31 d’octubre, la tresorera de la Junta, la Sra. Blanca Raidó Quintana va presentar la dimissió 
per motius particulars. 

Arran de les dimissions, quedà una vocalia vacant, sense la possibilitat que fos coberta per falta de 
suplents. D’altra banda, i com marca l’article 46 dels Estatuts del Col·legi sobre la impossibilitat que 
quedin vacants en els càrrecs de la junta permanent, la Junta de Govern, reunida el 31 d’octubre, va 
acordar que la vocal Sra. Ines Navarro i Blanch cobrís la vacant de vicesecretaria i que la vocal Sra. 
Gemma Miranda Peñarroya cobrís la vacant de tresoreria. Tots dos càrrecs seran ratificats en la primera 
Assemblea General Ordinària de 2016.

2.2.
 Comissions col·legials

Les comissions de treball focalitzen la tasca dels membres de la Junta de Govern en diversos àmbits. 
Actualment tenim:

2.2.1. Comissió de Formació Continuada

És la comissió encarregada de gestionar l’oferta formativa del Col·legi, des de proposar un curs fins a 
fer-ne difusió entre els col·legiats. 

Formada per:

 · Sra. Isabel Megias Rangil

 · Sra. Cristina Moreno Castilla  

2.2.2. Comissió d’Intrusisme Professional

És la comissió encarregada de cercar, atendre, comunicar i gestionar, juntament amb el servei d’advoca-
cia del Col·legi, els presumptes casos d’intrusisme professional de la professió de dietista-nutricionista. 
Formada per:

 · Sr. Jordi Sarola Gassiot
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2.2.3. Comissió d’Ètica i Deontologia

És la comissió encarregada d’atendre i valorar els casos en què es qüestioni el compliment de l’ètica i 
del Codi Deontològic de la nostra professió. 

Formada per:

 · Sra. Gemma Miranda Peñarroya

 · Sra. Inés Navarro i Blanch

2.3.
 Organigrama funcional

2.4.
 Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica

El Consell constitueix un fòrum de tractament d’aspectes relacionats directament o indirecta amb la nu-
trició humana i la dietètica, de formació d’iniciatives i d’elaboració de propostes, bé siguin generades pels 
seus membres, bé siguin encarregades per la Junta de Govern. 

A data de 31 de desembre de 2015, el Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica està constituït per:

 · Dr. Jordi Salas Salvadó, membre d’honor

 · Sra. Gemma Salvador Castell, membre d’honor

 · Dra. Imma Palma Linares, membre d’honor

 · Dra. Nancy Babio Sánchez, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

 · Sra. Marta Planas Guillamón, secretària del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

Assemblea General

Junta de Govern

Coordinació

Administració
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3.

Gestió administrativa

3.1.
 Recursos humans

Durant el 2015 l’administració del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya va estar integrada per: 

 · La Sra. Mercedes Ruiz, per a qui el dia 7 de febrer la Junta va aprovar l’augment del nivell de la categoria 
professional d’auxiliar administrativa, de nivell 1 a nivell 2. El 6 de maig, la Sra. Ruiz reprengué les 40 
hores setmanals.

 · La Sra. Laura Pereyra, el contracte de la qual finalitzà el 15 de gener i fou reincorporada a mitja jornada 
l’1 de setembre.

 · La Sra. Adhara Giner, que dimití del càrrec de coordinadora el 22 de juny.

 · La Sra. Sònia González, que assumí la coordinació l’1 de juliol i dimití el 17 d’octubre.

Així doncs, a data de 31 de desembre de 2015, l’administració del Col·legi estava formada per: 

 · Sra. Mercedes Ruiz Guardado (auxiliar administrativa)

 · Sra. Laura Pereyra (auxiliar administrativa)
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4.

Dades col·legials

4.1.
 Procés de col·legiació

Durant el 2015 hi ha hagut 164 noves altes i 30 baixes col·legials. El 31 de desembre de 2015, el nombre total 
de col·legiats i col·legiades era de 1.059, que amb 3 precol·legiats més feien un total de 1.062 registres.

4.1.1. Col·legiacions durant el 2015 respecte de l’any 2014 

Any 2014 Any 2015

Col·legiacions 176 164

Font: base de dades del Col·legi.

Any 2014 Any 2015

Baixes 13 30

Font: base de dades del Col·legi.

4.1.2. Baixes col·legials durant el 2015 respecte del 2014 
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Motius personals 1

Font: base de dades del Col·legi.
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4.2.
  Moviments de col·legiats

4.2.1. Col·legiats per sexe 

9%	

91%	

Homes	

Dones	

Homes 93

Dones 967

Font: base de dades del Col·legi.

4.2.2. Col·legiats per edat 

4.2.3. Distribució geogràfica dels col·legiats
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Font: base de dades del Col·legi.
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4.2.4. Distribució geogràfica de les noves altes 
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Font: base de dades del Col·legi.
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5.

Serveis col·legials

5.1.
 Formació continuada

La Comissió de Formació, constituïda per la Sra. Isabel Megias i la Sra. Cristina Moreno, ha treballat du-
rant el 2015 per tal d’oferir programes d’aprenentatge que, després de l’educació obligatòria en matèria 
de nutrició i dietètica, ajudin a perfeccionar i desenvolupar les pràctiques relacionades amb la professió. 

En l’àmbit sanitari, la constant actualització dels coneixements té una rellevància més gran que en altres 
sectors perquè els continguts estan constantment adaptant-se als resultats de les investigacions, a les 
innovacions més recents i, fins i tot, a canvis legislatius. 

Per aquest motiu, la Junta de Govern del CoDiNuCat ha facilitat l’accés a la formació continuada de 
qualitat, impartida per professionals especialistes en la temàtica i ha acreditat el contingut docent al 
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). D’aquesta manera, la 
formació adquirida no sols atorga un valor curricular afegit sinó que també disposa del reconeixement 
de l’Administració. 

D’altra banda, per tal d’estimular la realització de cursos de formació continuada del CoDiNuCat, en el 
marc de les III Jornades Anuals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, s’entregaren els 
Distintius de Formació Continuada. Les responsables de la Comissió de Formació foren les encarrega-
des de concedir un diploma acreditatiu a la col·legiada Núria Llata Vidal i al col·legiat Guillermo Mena 
Sánchez per haver assistit a més del 80% de les hores de formació continuada organitzades pel Col·legi. 
A fi de reconèixer la seva empenta, es premià els col·legiats amb un curs de formació continuada gratuït 
per a l’any 2016. 

A més de vetllar per estimular la realització de formació continuada, durant el 2015 des del CoDiNuCat 
s’ha desenvolupat i finalitzat la primera edició del Postgrau de Nutrició i Dietètica Aplicada a l’Activitat 
Física i l’Esport. A finals de 2015 es començà a preparar la segona edició per tal de donar resposta a la 
demanda de formació específica sobre nutrició esportiva dels dietistes-nutricionistes.

Sra. Mireia Porta 
durant el curs de 

suplementació 
esportiva.
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El balanç anual de la formació continuada 

El 2015 ha estat un any d’èxit per a la formació 
continuada al CoDiNuCat. En total s’han realit-
zat 9 accions formatives i s’ha arribat a les 60 
hores de formació continuada, sense incloure 
les 200 hores de formació acreditada del Post-
grau en nutrició i dietètica aplicada a l’activitat 
física i l’esport, que ha tingut gran transcendèn-
cia i ha assolit, en la primera edició, 39 inscrits 
provinents de diferents parts d’Espanya.

D’altra banda, el 2015 també destaca per ser el 
primer any que se celebra el I Simposi Català 
sobre Planificació Dietètica Nutricional i Ergo-
nutrició per a l’Entrenament Esportiu. El simpo-
si va quedar inclòs dins del marc del Postgrau 
en nutrició i dietètica aplicada a l’activitat físi-
ca i l’esport i va gaudir de la col·laboració del 
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes d’Andalusia 
(CODINAN) i de l’Associació de Dietistes-Nutri-
cionistes de Madrid (ADDINMA). Durant els dos 
dies, els gairebé 150 assistents van gaudir d’un 
total de 17 ponències impartides per 10 ponents 
dietistes-nutricionistes reconeguts experts en el 
camp de la nutrició esportiva.

Els dies 20 i 21 de novembre se celebraren les III 
Jornades Anuals del CoDiNuCat. La integració 
del CoDiNuCat a l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques i de la Salut de Catalunya i Balears ha per-
mès que les tradicionals Jornades esdevingues-
sin també el I Congrés de la Societat Catalana 
d’Alimentació i Dietètica Clínica, fet que atorgà 
més prestigi a l’esdeveniment i alhora obrí les 
portes de la nostra professió a altres membres 
de l’Acadèmia interessats en la nutrició humana 
i dietètica. Les Jornades/Congrés van tenir lloc 
al campus universitari de Bellaterra i aplegaren 
més de 320 assistents i ponents; a més, eren 
reconegudes amb 1,2 crèdits pel Consell Català 
de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries (CCFCPS). 

De dalt a baix:

- Pòster del Simposi.
- Bàner de les III Jornades

Imatge general de la 
inauguració de les III 

Jornades Anuals del Col·legi 
de Dietistes-Nutricionistes 
de Catalunya celebrades a 

Bellaterra, Barcelona.

Microbiota intestinal: un òrgan més? Modera la Sra. Glòria 
Gómez i presenta el Dr. Guarner Aguilar a les III Jornades.
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Formació
Data

de realització
Localització Durada

Total
inscripcions

Crèdits
CCFCPS

Aspectes psicològics i motivacio-
nals en el tractament dietètic per a 

la pèrdua de pes 
20/02/15 BARCELONA 4 H 29 0,8

Postgrau en nutrició i dietètica apli-
cada a l’activitat física i l’esport

DEL 14/03 AL 
06/12/15

BARCELONA 200 H 38 29,2

Com muntar la teva consulta 25/04/15 BARCELONA 5 H 30 M 32 -

Presentacions audiovisuals profes-
sionals

06/06/15 BARCELONA 4 H 6 -

I Simposi Català sobre Planificació 
Dietètica Nutricional i Ergonutrició 

per a l’Entrenament Esportiu
13 I 14/06/15 BARCELONA 16 H 141 1,6

Nutrigenòmica i nutrigenètica: 
conceptes bàsics sobre la nutrició 

personalitzada i l’epigenètica
02/10/15 BARCELONA 5 H 47 1,2

Consell alimentari en el vegetaria-
nisme

17/10/15 REUS 5 H 50 1,1

III Jornades Anuals del CoDiNuCat 20 I 21/11/15 BARCELONA 18 H 296 1,2

Suplementació esportiva: de la teo-
ria a la pràctica

11/12/15 BARCELONA 4 H 50 0,9

Sr. Jordi Sarola 
durant el curs 

Com muntar una 
consulta.

Sra. Elena Maestre 
i alumnes del curs 

Presentacions 
audiovisuals 

professionals.
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5.2.
 Legalitat i transparència: comunicació contínua

Durant el 2015 s’han publicat 4 butlletins corresponents a cada trimestre i que resumeixen les notícies 
més destacables del Col·legi. 

D’altra banda, el 16 de febrer es va activar la in-
tranet i es va fer pública. Així va esdevenir una 
eina més de relació entre l’administració del Col-
legi i els col·legiats/ades i el lloc d’accés a la bi-
blioteca virtual i les ofertes de feina.

A més, al llarg del tercer trimestre, es va dur a 
terme la traducció a l’anglès i la maquetació de 
les Memòries anuals de 2013 i 2014 per tal de 
poder fer conèixer el CoDiNuCat a Europa i a la 
resta del món.

5.2.1. Documents de posicionament i 
recerca científica del CoDiNuCat

Document de posicionament respecte de la psiconeuroimmunologia 

A principis de 2015, davant de les queixes rebudes per part dels col·legiats sobre l’intrusisme de la psi-
coneuroimmunologia (PNI) en l’exercici de la dietètica i la nutrició, es decidí tirar endavant un document 
que investigués què és la PNI i quina evidència hi ha de la seva pràctica clínica. La Junta de Govern 
acordà encomanar la tasca al dietista-nutricionista i expert en recerca i revisió científica, el Sr. Eduard 
Baladia Rodríguez. Durant el 2016 es preveu publicar el document i oferir una trobada amb l’expert per 
als col·legiats.

Document científic sobre làctics i càncer

Per tal d’incentivar la recerca i millorar els coneixements sobre l’evidència científica en diversos temes 
de la dietètica i la nutrició, el CoDiNuCat acordà tirar endavant un projecte d’investigació, el tema del 
qual fou la relació entre els làctics i el càncer. 

El CoDiNuCat, després del procés de selecció pertinent, acordà oferir la redacció del document a les 
Sres. Maria Pascual Compte, Anna Pedret Figuerola i Rosa Maria Valls Zamora. El document es farà pú-
blic durant el 2016.
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 · Isabel Megias Rangil (nexe de Junta de Govern) 

 · José Manuel Sánchez-Migallón (coordinador) 

 · Àngels Pallàs Teyra 

 · Anna Bosque García 

 · Carme Cañamero Cubero 

 · Cèlia Puig Cepero 

 · Glòria Borrego Santana 

 · Imma Molins Giribert 

 · Maria Pascual Compte 

 · Mariona Martín Giol

 · Mireia Badia Bernaus

 · Mireia Lugar Sancho

 · Mònica Montserrat Gil Bernabé 

 · Natalia Catalan García

 · Núria de la Morena Saltó

 · Sara Campos González

 · Sònia Vilà Renart

 · Tània Romera Fajardo

 · Vanessa Cabrejo Gabidia 

5.3.
 Els grups de treball

Grup de treball de nutrició clínica

Aquest grup ha publicat mensualment una revisió d’articles científics de temes rellevants per a la pràc-
tica clínica diària:

 · Gener: tractaments contra el càncer.

 · Febrer:  counseling patients on cancer diets.

 · Març: FODMAP i intestí irritable.

 · Abril: recommendations on perioperative fasting.

 · Maig: guies sobre ingesta de sucres en adults i nens.

 · Juny: patologies relacionades amb la ingesta de gluten.

 · Juliol: fibra en diferents patologies.

 · Setembre: el consum de productes làctics i el risc de desenvolupar síndrome metabòlica.

 · Octubre: l’avaluació sistemàtica de l’eficàcia del consum de iogurt en el tractament de la GEA en nens.

 · Novembre: carcinogenicitat del consum de carn vermella i processada.

 · Desembre: diet and inflammatory bowel disease: rewiew of patient-targeted recommendations.

Durant el 2015 ha estat el grup més actiu. Els seus participants són:
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Grup de treball d’alimentació en la gestació i la infància.

Sra. Leo Miralles i Dra. 

Roser Cid durant la segona 

edició de la Fira Tastet de 

Ciència de Reus

Està format per: 

 · Gemma Miranda Peñarroya (nexe de Junta de Govern) 

 · Roser Martí Cid (coordinadora) 

 · Anna Bosque García 

 · Cristina Lajara Balduque 

 · Elisabeth Font Mas 

 · Eva Ma Sorolla Clemente 

 · Laura Roguera Sopena 

 · Leonor Miralles Liñan 

 · Mar Giner Gil

 · Ma Betlem Menéndez Moreno 

 · Maria Pascual Compte

 · Marta Ausiró Nofre

 · Mireia Guzmán Costa

 · Robert Duran Abella

 · Rosa Baró Vilà

 · Rosa Elena Yáñez García

 · Susanna Sánchez 

Durant el 2015 destaca la seva col·laboració a 
la segona edició de la Fira Tastet de Ciència, 
celebrada el 18 d’abril a Reus. Durant la jornada, 
la coordinadora del GT, la Dra. Roser Cid, junta-
ment amb la integrant del grup Sra. Leo Mira-
lles, van aportar coneixements sobre alimenta-
ció saludable mitjançant estratègies divertides 
com el memory food, un joc d’aliments de tem-
porada i un altre d’aliments energètics, massa 
energètics, estructurals, etc. A més, també van 
difondre i explicar tríptics sobre els sucres en 
els aliments i informació sobre la nostra profes-
sió mitjançant els fullets del Dia Nacional de la 
Nutrició i del CoDiNuCat.
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Grup de treball de nutrició esportiva 

Format per: 

 · Aina Auqué Juncosa 

 · Alba Puigpiqué Casas 

 · Albert Martínez Sanromà 

 · Àurea Peña Aparicio 

 · Cristian Didier Hernández 

 · Cristina Lajara Balduque 

 · Cristina Lobaco Valls 

 · Cristina Mir Balagueró 

 · Dolors Fuster Botella 

 · Gisela Morales Nolla 

 · Isabel Gallardo Pérez

 · Jaume Giménez Sánchez

 · Jose Antonio Lopez Gómez

 · José Ramón Giménez Vicente 

 · Maria Casanova Fernández

 · Martí Noguera Soldevila

 · Mercè Moreu Guillén

 · Patricia Sainz Pardo

 · Pilar Casas Jansa

 · Robert Duran Abella

 · Sara Martínez Esteban 

Cal destacar la dimissió de la coordinadora Sra. Mireia Quijada el 14 de setembre. Així mateix, i fruit de 
la dimissió com a vicesecretària, la Sra. Marta Begoña Peroy Febrero deixà de ser el nexe de Junta de 
Govern del grup de treball el 30 d’octubre de 2015.

Grup de treball de recerca en nutrició (RecerNut) 

Format per: 

 · Isabel Martorell (subcoordinadora) 

 · Gemma Perelló (secretària) 

 · Anna Gispert Muñoz 

 · Cristina Jardí Piñana 

 · Elena Carrillo Álvarez 

 · Judit Comalada Puigdevall 

 · Laia Gómez Gironés 

 · Laia Vergés Canet

 · Leonor López Sánchez

 · Mariona Balfegó Díaz

 · Mireia Alcázar López

 · Mireia Badia Bernaus

 · Mireia Hidalgo García

 · Nerea Becerra Tomás

 · Rosa Elena Yáñez García 

 · Sílvia Fernández Barrés

 · Sònia Vilà Renart 
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Cal destacar la dimissió de la coordinadora Sra. Mar Sorlí el 5 d’agost. 
D’altra banda, el grup de treball va realitzar una valuosa aportació so-
bre mites alimentaris i càncer amb un document que es difongué a tra-
vés de les xarxes socials juntament amb la Federació Catalana Contra 
el Càncer (FECEC).

Grup de treball d’envelliment saludable 

Format per: 

 · Inés Navarro i Blanch (nexe de 
Junta de Govern) 

 · Clara Sistac Sorigué 
(coordinadora) 

 · Gisela Pulido Rodes 
(subcoordinadora) 

 · Victoria Avilès Parra (secretària) 

 · Gisela Morales Nolla

 · Ma Luisa Burgos Rodríguez

 · Mireia Badia Bernaus

 · Vanessa Cabrejo Gavidia

 · Victòria Avilés Parra

 · Patricia Elena Garrido Carrasco 

5.4.
 Borsa de treball

5.4.1. Distribució geogràfica de les ofertes de treball rebudes 

Durant el 2015 s’han rebut 62 ofertes laborals. La distribució per províncies ha estat: 

5.5.
 Servei d’anunci dels centres de nutrició dels col·legiats

En data de 31 de desembre de 2015 s’han rebut 20 sol·licituds de publicitat de centres on col·legiats 
i col·legiades exerceixen la dietètica i nutrició. La majoria s’agrupen a la província de Barcelona (13), 
i després es reparteixen entre Lleida (4) i Tarragona (3). En total són 67 els centres o professionals 
anunciats.
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Font: base de dades del Col·legi.
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5.6.
 Servei d’assessoria legal

El servei gratuït d’assessoria legal, personificat en l’advocada Maria Rosa Esqué i posteriorment efectu-
at per l’empresa El Rengle Consultors des de l’1 de juny de 2015, ha gestionat un total de 75 dubtes. Els 
temes més tractats han estat l’alta com a autònom, els passos que cal seguir per a muntar una consulta, 
com tractar les dades dels pacients, les competències d’un tècnic, l’obligatorietat de l’assegurança de 
responsabilitat civil professional i els impostos sobre el valor afegit (IVA) i sobre la renda de les perso-
nes físiques (IRPF). 

Nombre de preguntes dels col·legiats a l’assessoria respecte a l’any anterior. 
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6.

Activitats del Col·legi

En aquest apartat es detallen les gestions i activitats que va dur a terme la Junta de Govern del CoDi-
NuCat al llarg de l’any 2015. 

6.1.
 Visibilitat i difusió de la professió i del Col·legi

6.1.1. Enviament de dades a l’Institut Nacional d’Estadística 

El dia 21 de gener s’enviaren les dades dels professionals dietistes-nutricionistes relatives a l’exercici del 
2014.

6.1.2. Sessió Plenària de la Taula de Diàleg de Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària 

El 27 de gener tingué lloc la Sessió Plenària de la Taula de Diàleg de Prevenció TCA, presidida per la 
Sra. Helena Rakosnik i coordinada pel director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Com 
a representant del Col·legi hi assistí la presidenta Dra. Nancy Babio. 

Durant la sessió es comentaren les actuacions realitzades i es plantejaren els objectius i les actuacions 
a realitzar per al 2015-2016. 

6.1.3. Reunió amb la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries

El 10 de febrer la Dra. Nancy Babio i la Sra. Marta Planas tingueren una reunió amb la Sra. Roser Vallés, 
directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut. La presidenta va expo-
sar les necessitats de la nostra professió pel que fa al seu exercici a les farmàcies. Es pretén aconseguir 
una regulació i ple dret per a l’exercici del dietista-nutricionista en aquest tipus d’establiments.

Sessió Plenària de la Taula de Diàleg de Prevenció TCA.
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6.1.4. Reunió amb l’empresa Danone 

El mateix 10 de febrer la Dra. Nancy Babio va presentar el Col·legi a l’empresa Danone, tant per fer 
conèixer la institució i la professió com per crear vincles de col·laboració. 

Fruit d’aquest vincle, Danone va regalar al CoDiNuCat 10 entrades per al 2016 Gut Microbiota for Health 
World Summit que van ser sortejades entre els col·legiats i col·legiades.

El 10 de març, fruit de les relacions establertes, tingué lloc una segona reunió, representada de nou per 
la presidenta del Col·legi, per tal d’establir un conveni de col·laboració que estimuli la incorporació del 
dietista-nutricionista en els àmbits de la indústria alimentària.

6.1.5. Reunió del Consell Assessor del CoDiNuCat 

El Consell Assessor, constituït pel Dr. Jordi Salas-Salvadó, la Dra. Imma Palma, la Sra. Gemma Salvador, 
la Dra. Nancy Babio i la Sra. Marta Planas, es reuní el 17 de febrer per tal de tractar els temes del Col·legi 
en què la seva experiència i trajectòria professionals poden ser d’ajuda.

6.1.6. Presentació del CoDiNuCat a les uni-
versitats catalanes

Per tal que els futurs dietistes-nutricionistes cone-
guin el CoDiNuCat, s’ha presentat l’entitat a:

 · La Universitat Blanquerna, per part de la Sra. 
Adhara Giner el dia 18 de febrer.

 · La Universitat de Lleida, per part de la Sra. 
Cristina Moreno el dia 3 de març. 

 · La Universitat Rovira i Virgili, per part de la 
Dra. Nancy Babio el 18 d’abril.

 · La Universitat de Vic, per part de la Sra. Adhara Giner el 20 de maig.

6.1.7. Reunió del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

El 25 de febrer la Sra. Nancy Babio va participar en la reunió del Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries, on principalment es presentà la nova normativa de patrocinadors i la nova 
proposta d’auditoria de l’acreditació concedida.

6.1.8. Reunions amb la Intercol·legial

Al llarg de 2015, el Sr. Jordi Sarola, vicepresident del CoDiNuCat i enllaç amb l’Associació Intercol·legial, 
ha assistit a les taules tècniques. En aquestes reunions s’informa de temes de rellevància per als Col·le-
gis i es debaten aquests temes.

Les reunions a les quals el Sr. Jordi Sarola ha assistit han estat:

 · Primera Taula Tècnica celebrada el dia 30 de gener 

La Sra. Cristina Moreno a la Universitat de Lleida.
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 · Segona Taula Tècnica celebrada el 27 de febrer

 · Tercera Taula Tècnica del 27 de març

 · Quarta Taula Tècnica del 29 de maig 

 · Cinquena Taula Tècnica del 10 de juliol

6.1.9. El CoDiNuCat esdevé vocal al Consell de Professions Sanitàries de Catalunya

El 19 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC l’Ordre SLT/363/2014, de 10 de desembre, de crea-
ció del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya, que confirmava en l’article 3.1d) la presència 
d’una persona en representació del CoDiNuCat com a vocal membre del Consell.

La primera reunió constitutiva va ser convocada per la Sra. Alícia Àvila, subdirectora general de Plani-
ficació Professional en Salut, el dia 25 de febrer de 2015 a l’Edifici Olímpia del Departament de Salut a 
Barcelona.

Com a representant de la vocalia, la Dra. Nancy 
Babio, assistí a la reunió constitutiva del Consell, 
que es definí com un òrgan permanent d’asses-
sorament, consulta i participació del Departa-
ment de Salut en l’establiment de les polítiques 
departamentals. Durant la reunió també es pre-
sentaren els avenços en el model sanitari i social 
del Pla de Salut del 2015 i s’aprovà el règim de 
funcionament del Consell.

El 21 de juliol, es convocà la segona reunió al 
mateix edifici. La Dra. Nancy Babio, vocal per 
la nostra professió, assistí a la presentació de 
la versió preliminar del Llibre Blanc de les Pro-
fessions Sanitàries a Catalunya – Perspectives 
2015, i també, en el marc de la reunió, es debaté 
sobre la situació del Registre de Professionals 
Sanitaris de Catalunya.

6.1.10. Dissolució de l’Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes

El dia 26 de març, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, el Sr. Santiago Ballester, comunicà 
al Col·legi la resolució mitjançant la qual s’inscrigué la dissolució de l’entitat Associació Catalana de 
Dietistes-Nutricionistes, tal com s’acordà per unanimitat el dia 31 de maig de 2014, durant la celebració 
de l’Assemblea General Extraordinària de l’anomenada Associació.

6.1.11. Participació en la Jornada sobre la Incidència de la Llei de Transparència en els Col·legis 
Professionals

El dia 28 d’abril, la Sra. Inés Navarro va assistir a la Jornada sobre la Incidència de la Llei de Transparèn-
cia en els Col·legis Professionals, a la sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitza-
da, per indicació del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, el Sr. Santiago Ballester.

En la reunió es va tractar la situació de l’Avantprojecte de lLlei de col·legis professionals i la normativa 
sobre la transparència per a administracions públiques. 

Tots els membres del Consell de les Professions Sanitàries.



Memòria Anual 2015 - CoDiNuCat26

De adalt a baix: 

Foto general de la festa de 

l’Associació de Celíacs.

La Sra. Cristina Moreno 

juntament amb altres 

representants col·legials.

Imatge gràfica del VI 

edició del Premi UB Ferran 

Adrià amb Gallina Blanca.

La Dra. Nancy Babio 

acompanyada dels alumes.

6.1.12. Festa de l’Associació de Celíacs 

El 17 de maig, la Sra. Cristina Moreno, en repre-
sentació del CoDiNuCat, assistí a la festa orga-
nitzada per l’Associació de Celíacs a Mataró per 
celebrar la jornada lúdica i reivindicativa del Dia 
Internacional de la Celiaquia. A l’esdeveniment 
hi van assistir més de 3.000 persones.

6.1.13. Entrega del premi a l’alumne integral 
de la Universitat de Lleida

El dia 29 de maig la Sra. Cristina Moreno, en 
representació del CoDiNuCat, va entregar el 
premi a l’alumne integral de la promoció 2011-
2015 del Grau en Nutrició Humana i Dietètica 
de la UdL. La premiada, la Sra. Mariona Fort, 
en reconeixement al seu mèrit, gaudí de la ins-
cripció gratuïta a les III Jornades del Dietis-
ta-Nutricionista del CoDiNuCat celebrades al 
novembre.

6.1.14. Assistència a la presentació de tre-
balls Premi UB Ferran Adrià

El 13 de juliol el Col·legi va participar com a jurat 
a la VI edició del Premi UB Ferran Adrià amb 
Gallina Blanca, Premi Sent Soví i Premi de Segu-
retat Alimentària. L’acte, realitzat a l’edifici de 
La Masia del Campus de l’Alimentació de Tor-
ribera, va reunir 6 treballs finalistes de gran ex-
cel·lència. 

6.1.15. Assistència a l’acte de graduació dels 
estudiants de Nutrició Humana i Dietètica 
de la Universitat Rovira i Virgili

L’11 de juny, la Dra. Nancy Babio va assistir en 
representació del CoDiNuCat a l’acte de gra-
duació dels estudiants de Nutrició Humana i 
Dietètica de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut de Reus, a la Universitat Rovira i 
Virgili. 

6.1.16. Assistència a l’acte de Graduació dels 
estudiants de Nutrició Humana i Dietètica 
de Blanquerna-URL

El 22 de juny, la Dra. Nancy Babio va assistir en 
representació del CoDiNuCat a l’acte de gradu-
ació dels estudiants de Nutrició Humana i Die-
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tètica de la Facultat de Ciències de la Salut de 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, que va te-
nir lloc al Palau de la Música Catalana. 

6.1.17. Assistència a l’acte d’ingrés del Dr. 
Jordi Salas-Salvadó a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya

El 30 de juny, la Dra. Nancy Babio assistí a l’ac-
te d’ingrés del Dr. Jordi Salas-Salvadó a la Re-
ial Acadèmia de Medicina de Catalunya, com a 
reconeixement de la seva excel·lent trajectòria 
professional.

El Dr. Jordi Salas-Salvadó, catedràtic en nutrició i bromatologia per la Universitat Rovira i Virgili, és una 
de les figures més destacades en el món de la nutrició per les seves aportacions en aquesta ciència i 
especialment per la seva gran contribució al coneixement de la dieta mediterrània. També per aquest 
motiu és membre del Consell Assessor del CoDiNuCat. 

6.1.18. Defensa per pautar la nutrició enteral domiciliària per part dels dietistes-nutricionistes

El 29 de juny la Dra. Nancy Babio, la Dra. Isabel Megias i la Sra. Anna Pibernat es reuniren amb 
la Sra. Pilar López, cap de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques de la Gerència d’Atenció 
Farmacèutica i Prestacions Complementàries, i Sra. Roser M. Martínez, de la Gerència de la 
Farmàcia i del Medicament, per tractar el tema de la inclusió dels dietistes-nutricionistes en 
el projecte de recepta electrònica per poder pautar la nutrició enteral domiciliària (NED) en el 
Sistema Català de Salut.

Durant l’entrevista, la Sra. López va presentar el model de prescripció mèdica de la NED per mitjà de la 
recepta electrònica que ha dissenyat el CatSalut.  

Les tres representants del Col·legi van tenir l’oportunitat de defensar la figura professional i de reclamar 
el perfil del dietista-nutricionista dintre del Sistema de Salut públic, quelcom que la Sra. López desco-
neixia. S’informà que ja hi ha dietistes-nutricionistes que pauten i fan seguiment de la NED i que cal una 
regulació que ens reconegui com a professionals sanitaris dotats de capacitat per a realitzar aquesta 
tasca. 

Per tal de continuar treballant amb el CatSalut, es facilità un cens de dietistes-nutricionistes que pauten 
la NED dintre de les seves respectives unitats. 

D’altra banda també es reclamà que dintre del conveni el nom per descriure la nostra professió fos el de 
“dietista-nutricionista” i no simplement “dietista”, quelcom que podia causar confusió amb el col·lectiu 
de tècnics en dietètica.

El 4 de desembre, de nou la Dra. Nancy Babio, la Dra. Isabel Megias i la Sra. Anna Pibernat es reuniren 
amb les Sres. Pilar López i Roser M. Martínez a la seu del Cat Salut. El propòsit de la reunió fou continuar 
tractant la incorporació del col·lectiu de professionals dietistes-nutricionistes al projecte de la recepta 
electrònica i ser informades dels avenços en el conveni. Gràcies a aquesta reunió, els representants 
legals del CoDiNuCat, pogueren revisar la proposta de plantejament per a la incorporació del col·lectiu 
de dietistes-nutricionistes al projecte i la proposta de conveni de col·laboració per implementar-ne la 
utilització.

En aquesta línia de treball s’espera poder assolir durant el 2016 que els dietistes-nutricionistes formin 
part tant del projecte de recepta electrònica com de la pauta de la NED.

Acte de Graduació dels estudiants de Nutrició Humana i 

Dietètica de Blanquerna-URL.
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6.1.19. Assistència a la VIII Jornada del Pla 
Integral per a la Promoció de la Salut mit-
jançant l’Activitat Física i l’Alimentació Sa-
ludable (PAAS)

El 30 d’octubre, la Sra. Cristina Moreno va assis-
tir a la VIII Edició de les Jornades PAAS, orga-
nitzades per l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya. La intenció d’aquestes Jornades és conti-
nuar amb la feina que estan portant a terme els 
grups de treball, on la Sra. Cristina Moreno és 
membre del Grup d’Obesitat Infantil.

6.1.20. Jurats de la primera edició del Premi 
Càtedra UB-Danone

El 24 de novembre, la Dra. Nancy Babio va re-
presentar el CoDiNuCat en el jurat de la primera 
edició del Premi Càtedra UB-Danone, que té com 
a objectiu reconèixer els millors treballs de fi de 
grau presentats pels alumnes de Nutrició Humana 
i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments 
de la UB durant el curs 2014-2015. L’esdeveni-
ment va tenir lloc al Campus de l’Alimentació de 
Torribera de la Universitat de Barcelona (UB), a 
Santa Coloma de Gramenet. L’esmentada càtedra 
es regeix pel compromís d’oferir una informació 
objectiva i científica tant en el vessant docent i 
divulgatiu com en el de recerca multidisciplinària i 
de transferència de coneixement i tecnologia.

6.1.21. Participació en la sessió d’Empresa, 
Salut i Esport

El 26 de novembre, la Dra. Nancy Babio participà 
en la sessió Empresa, Salut i Esport que organit-
zà la Comissió Dona i Empresa de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Reus. L’objectiu 
de la jornada fou destacar el valor que aporten la 
salut i l’esport a les organitzacions empresarials 
per millorar la competitivitat i afavorir el màxim 
rendiment dels equips professionals.  

6.1.22. Reunió amb Comissions Obreres pel 
nou Conveni de restauració col·lectiva català 
i el reconeixement del dietista-nutricionista

El 2 de desembre, la Sra. Inés Navarro, com a repre-
sentant del CoDiNuCat i experta en restauració col-
lectiva, assistí a la reunió amb Comissions Obreres 
(CCOO) per tal de parlar del  nou Conveni de restau-
ració col·lectiva català que s’està elaborant i per millo-
rar-lo pel que fa a la figura del dietista-nutricionista. 

Jurats de la primera edició del Premi Càtedra UB-Danone.

Dra Nancy Babio 

juntament amb l’aventurer 

Sr. Albert Bosch.

Participació en la 

sessió d’Empresa, 

Salut i Esport.



Memòria Anual 2015 - CoDiNuCat29

Les negociacions pel nou conveni, però, foren aturades i s’ha signat un conveni nou d’àmbit estatal que 
diferencia el diplomat/graduat del tècnic. En aquest conveni el diplomat és al nivell 1 i el tècnic és al 
nivell 3. D’altra banda, també informaren que, en l’aspecte econòmic, el conveni estatal reconeix una 
retribució econòmica millor que el català.

En vista de l’aturada del nou conveni català i de l’existència d’un conveni estatal, informaren que és 
possible que el català desaparegui i es comenci a aplicar l’estatal durant el 2016. El problema és que el 
conveni català actual, que no defensa els interessos dels dietistes-nutricionistes, té vigència fins al 2017.

Tanmateix la Sra. Inés Navarro, juntament amb la Junta de Govern del Col·legi, continuaran lluitant pel 
reconeixement de la figura del dietista-nutricionista, també en l’àmbit espanyol, per tal de garantir els 
drets dels nostres professionals sigui quin sigui el conveni que s’apliqui en el futur.

6.1.23. Mitjans de comunicació

 · Btv Informatius, 9 de gener. La Sra. Adhara 
Giner participa a l’entrevista sobre l’alimentació 
després de Nadal. 

 · Ràdio Nacional d’Espanya, 12 de gener. La Sra. 
Adhara Giner va intervenir en el debat sobre la 
vigorèxia al programa “Anem de tarda” de Ràdio 4. 

 · Onda Cero, 21 de gener. La Dra. Nancy Babio 
va participar a l’entrevista sobre els greixos 
beneficiosos. 

 · Revista de l’Associació de Celíacs del mes de 
gener. La Sra. Cristina Moreno és l’autora de 
l’article sobre la dieta sense gluten. 

 · Programa “La 7mana” de Girona, dia 22 de maig. La 
Sra. Blanca Raidó i la Dra. Anna Costa partiparen 
en una entrevista sobre els tallers d’alimentació 
saludable impartits a les escoles de la comarca.

 · Comunicat de premsa de la Federació 
Nacional de les Indústries Làcties (FENIL) pel 
Dia Nacional del Làctic, 25 de juny. La Dra. 
Nancy Babio hi col·laborà parlant de la llet i 
dels productes làctics, aliats per complir amb 
els requeriments diaris de calci de la dieta.

 · Diari El Economista, edició del 21 de juliol. La 
Dra. Nancy Babio hi col·laborà amb un article 
d’opinió sobre el consum de làctics.

 · Televisió de Catalunya (TV3), 24 de juliol. La Sra. 
Sònia González participà en el reportatge sobre 
el consum d’aliments i begudes saludables 
durant l’estiu.

 · Ràdio Rac1, 16 de novembre. La Sra. Cristina 
Moreno hi col·laborà amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. 

 · Cadena Ser, 23 de desembre. La Sra. Gemma Miranda hi col·laborà parlant de com intentar mantenir 
una dieta mediterrània durant el Nadal.

Detall del reportatge a el Diari El Economista.

La Sra. Sònia González durant el reportatge de Televisió de 

Catalunya (TV3).

La Sra. Gemma Miranda durant l’entrevista a Cadena Ser.
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 · La Vanguardia, edició del 31 de desembre. La Dra. Nancy Babio hi parlà de les vitamines i minerals 
imprescindibles a la dieta. 

6.2.
 Convenis i serveis establerts

6.2.1. Conveni de suport amb ADINMA

El 20 de gener el CoDiNuCat i l’Associació de Dietistes-Nutricionistes de Madrid firmaren un acord per 
tal que el Col·legi mostrés el seu suport per a la creació del futur Col·legi de la Comunitat de Madrid. 

6.2.2. Conveni de col·laboració amb la Universitat Blanquerna

El 26 de juny, el CoDiNuCat i la Universitat Blanquerna varen signar un conveni de col·laboració per 
fomentar la promoció de les relacions acadèmiques, científiques i professionals entre ambdues entitats 
i promoure el desenvolupament d’activitats docents i de recerca, les fonts de coneixement i la difusió 
d’activitats.

6.2.3. Conveni de col·laboració amb l’Asso-
ciació de Celíacs de Catalunya

El 20 de novembre, dintre del marc de les III 
Jornades del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio, 
presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricio-
nistes de Catalunya i la Sra. Olga Cuesta, presi-
denta de l’Associació de Celíacs de Catalunya, 
van signar un conveni de col·laboració entre les 
dues entitats.

6.3.
 Participació i desenvolupament de projectes

6.3.1. Participació en el Grup de Treball “Necessitats bàsiques en alimentació saludable”

El divendres 6 de març la Sra. Gemma Miranda va assistir a la primera reunió del grup de treball “Neces-
sitats bàsiques en alimentació saludable” presidit per la Dra. Maria José Morcillo i al qual es convidà el 
CoDiNuCat a participar. El grup de treball nasqué fruit de la voluntat de la Comissió Europea d’instar els 
estats membres a dissenyar plans i accions per tal de disminuir les desigualtats socials entre els infants, 
tenint com a referència la Convenció sobre els Drets del Nen a la Primera Infància. S’explicà que a Ca-
talunya, en el marc de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, el Departament de Benestar Social 
i Família creà el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. Per tal de portar-lo a cap, 
es conformaren 7 grans grups de treball, tots ells amb diferents objectius per tal d’abordar diferents 
temàtiques polítiques i socials de la infància i l’adolescència. Dintre d’aquests grans grups, es dividiren 
els objectius en 9 grups de menys participants, un dels quals fou el grup de treball “Necessitats bàsi-
ques en alimentació saludable”. 

D’altra banda, a la primera reunió es focalitzà l’objectiu d’establir quines són les necessitats actuals de-
tectades en els infants, quines accions s’estan portant a cap actualment, quines temàtiques no s’estan 
atenent i què cal fer per donar-hi resposta. 

L’aportació del Col·legi anirà enfocada als infants en perill o situació d’exclusió. Amb aquesta intenció 
es designà la Sra. Blanca Raidó, que té una àmplia experiència professional i laboral en el mateix àmbit, 
com a representant del CoDiNuCat.

Dra. Nancy Babio i Sra. Olga Cuesta
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6.3.2. Adhesió a Paral·lel 40 - Observatori 
Mundial de la Dieta Mediterrània 

El 25 de maig la secretària Sra. Marta Planas, 
en representació del CoDiNuCat, va assistir a la 
constitució de Paral·lel 40 - Observatori Mundial 
de la Dieta Mediterrània, un projecte multidis-
ciplinari a escala mundial que busca fer patent 
que la dieta mediterrània i els seus productes 
són l’estil de vida més equilibrat i sostenible per 
a les persones i el Planeta.

La Sra. Marta Planas va firmar, juntament amb el Sr. Josep Mª Peregrí, president de la Fundació de la 
Dieta Mediterrània, un conveni de col·laboració amb el projecte.

6.3.3. Projecte Eficiència del Dietista-Nutricionista en l’equip d’atenció primària de salut (EfiDiNu)

El projecte EfiDiNu, que té per objectiu demostrar la reducció de la despesa sanitària a causa de 
l’eficiència del tractament dietètic mitjançant la integració i suport del dietista-nutricionista a l’equip 
d’atenció primària de salut a Catalunya, acabà el 2014 rebent el suport del Departament de Salut Pú-
blica després d’haver estat presentat al Dr. Lluís Franch Viñas, cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis 
Assistencials de l’Àrea d’Atenció Sanitària de CatSalut. 

En aquesta línia, el  29 de juliol es dugué a terme una reunió a la qual van assistir la Dra. Nancy Babio, com a 
presidenta del CoDiNuCat, la Sra. Gemma Salvador i la Sra. Conxa Castell, representants de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, i la Dra. Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut del Departament 
de Salut i integrant del Consell Assessor de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Durant la reunió s’acordà fer un grup d’intervenció en un centre i un grup de control en un altre, per tal 
de poder veure de forma més fiable la reducció dels costos sanitaris corresponents a la medicació. Atès 
que han de ser centres amb condicions poblacionals i socioculturals semblants, es valorarà –i per tant 
queda pendent– assignar el centre en funció del que estudiïn. 

També es debaté la recerca dels fons econòmics per tirar endavant el projecte i es va preveure la con-
tractació de dos dietistes-nutricionistes i la implicació d’una tercera persona com a nexe de la Junta de 
Govern per tal que supervisi el treball de camp.

Totes aquestes decisions i canvis s’implementaran en una nova versió del document del projecte que 
es presentarà a les autoritats.

6.4.
 Lluita contra l’intrusisme

6.4.1. S’incoen els 4 primers presumptes casos d’intrusisme

El 7 de febrer la Junta de Govern va decidir incoar els 4 primers presumptes casos d’intrusisme profes-
sional i que els instructors obrissin diligències informatives. Resultà un pas endavant en la lluita contra 
l’intrusisme sanitari en la professió del dietista-nutricionista i, al llarg de 2015, es presentaren més casos.

6.4.2. Disponible el document de comunicació de possible intrusisme professional

El 19 de febrer es va fer públic a la pàgina web i a les xarxes socials el document de comunicació de pos-
sibles casos d’intrusisme. Aquest document quedà a l’abast de qualsevol ciutadà, sigui o no col·legiat, 
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per tal d’informar la Junta de Govern del CoDiNuCat d’un possible exercici irregular de la professió de 
dietista-nutricionista per part d’un col·legiat, diplomat o graduat en NHiD no col·legiat, o d’una persona 
sense la qualificació universitària per exercir com a tal, tingui o no una titulació sanitària. 

Al llarg de 2015 el Col·legi, i més concretament la Comissió d’Intrusisme que coordina el Sr. Jordi Sa-
rola, ha obert diligències informatives per a casos que, durant el 2014, varen arribar a l’Administració. 
D’aquesta manera es posa a prova el protocol que s’havia desenvolupat durant l’any anterior i on s’abor-
den diferents vessants de l’intrusisme en la nostra professió. 

6.4.3. Vídeos divulgatius de la nostra professió

Durant l’últim trimestre de 2015, es varen fer públics 
dos vídeos. El primer tractà de la importància d’una 
bona alimentació durant el càncer i s’unia així a la 
campanya de la Setmana Catalana de Prevenció del 
Càncer engegada per la FECEC del 2 al 11 d’octubre.

En el segon vídeo es va incidir en el fet que la millor 
opció per perdre pes en cas de sobrepès o obesitat 
és acudir a un dietista-nutricionista. 

Aquesta campanya té per objecte informar de les 
tasques legítimes que té el dietista-nutricionista en 
la salut de les persones. Durant el 2016 el Col·legi 
continuarà amb l’edició i la publicació de vídeos per 
tal de defensar la professió i la salut pública. 

6.5.
 El Consell General de Col·legis Oficials  
       de Dietistes-Nutricionistes

El dia 20 de gener, tal com estava previst en el full 
de ruta de la Comissió Gestora de la corporació de 
dret públic del Consejo General de Colegios Oficiales (i no de l’entitat privada anomenada Consejo Ge-
neral de Dietistas-Nutricionistas de España) es varen entregar les esmenes als Estatuts provisionals de 
l’entitat. El CoDiNuCat va entregar-ne 24. 

El dissabte 14 de març, la Sra. Marta Planas va assistir a la reunió de la Comissió Gestora, celebrada a 
Saragossa, per defensar les esmenes proposades i participar en la redacció dels estatuts provisionals, 
que hauria d’estar vinculada amb la tramitació de l’Avantprojecte de llei dels serveis i col·legis professi-
onals (ALSiCP) i el contingut dels quals només havia de ser de normes de constitució i funcionament. 

El CoDiNuCat defensà la col·legiació obligatòria i reivindicà que la constitució del Consejo General 
s’esdevindrà només quan s’hagin publicat els estatuts provisionals al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 
Tanmateix, en les esmenes, el Col·legi també defensà la vulnerabilitat del principi de distribució de com-
petències, així com la viabilitat i sostenibilitat econòmica del Consejo. Des del CoDiNuCat no s’estigué 
d’acord amb la proposta d’una estructura on s’integra un ple a més de l’Assemblea, perquè  això incre-
menta les despeses per als col·legis. El Col·legi defensà la ponderació del vot vinculat a la ponderació 
de les aportacions dels col·legis. És a dir, que si l’aportació econòmica del col·legi al Consejo depèn del 
nombre de col·legiats que té, també el nombre de vots ha de ser en funció del nombre de col·legiats. 
Malauradament aquestes esmenes no van ser aprovades. 

D’altra banda, el CoDiNuCat també defensà que els col·legis professionals siguin els únics membres que 
han de formar part del Consejo General, i que han d’estar representats pels degans/presidents, o qui els 
substitueixi d’acord amb els estatuts de cada col·legi. 

Vídeo superior, “Campanya Alimentació i Càncer”; 

vídeo inferior, “Campanya Aprimar-se”.
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Concloent, de les 24 esmenes del CoDiNuCat s’aprovaren: l’esmena 3, sobre el canvi de títol dels Es-
tatuts provisionals; l’esmena 17, que fa referència a l’article 31 que regula la composició i funcions de la 
Comissió Executiva, i l’esmena 37, que completa la redacció de l’article 15. 

Al final de la reunió, i després de 13 hores, s’aprovaren els estatuts provisionals del Consejo. 

El següent pas fou enviar els estatuts provisionals al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per-
què en verifiquin l’adequació legal i n’ordenin, si és el cas, la publicació al BOE, cosa  que queda pendent 
fins al 2016.

A més, amb motiu de les nombroses queixes que va rebre el Col·legi de Dietistes- Nutricionistes de 
Catalunya pel que fa a la sol·licitud d’informació personal dels seus col·legiats/ades per part de l’auto-
anomenat Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España, el CoDiNuCat manifestà el 15 de juny 
a través d’un comunicat que: 

 · El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas no s’ha constituït formalment i 
que aquesta entitat és de caràcter privat i que genera confusió ja que es considera erròniament que 
aquesta entitat privada és el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 

 · Els Consejos agrupen col·legis, no persones físiques (col·legiats). 

 · I que, en relació amb la comunicació que 
van rebre alguns col·legiats/ades respecte 
a transmetre dades de caràcter personal a 
l’autoanomenat Consejo General de Dietistas-
Nutricionistas de España, els serveis jurídics 
del CoDiNuCat entengueren que, segons 
la Llei de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), l’autoanomenat Consejo 
General de Dietistas-Nutricionistas de España 
privat hauria d’haver obtingut el consentiment 
previ individual de cada interessat per poder 
tractar-les. 

El Col·legi deixà clar que les dades dels col·legi-
ats/ades s’han de transmetre al col·legi autonò-
mic al qual es pertanyi i no al Consejo General 
de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionis-
tas, encara no constituït.

 

La Sra. Marta Planas, firmant l’acta de la reunió del 14 de 

març.
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7.

Dades financeres

Tot seguit s’exposa la informació econòmica resultant de l’any 2015. 

7.1.
 Balanç corresponent al 31 de desembre de 2015

               DESPESES IMPORT %

1 LLOGUER DESPATX 10.085,00 € 5,76%

2 MANTENIMENT DESPATX (NETEJA,TELEF,SUMINIS..) 5.226,64 € 2,98%

3 RECURSOS HUMANS (COST SOU + COST S.SOCIAL) 46.045,19 € 26,28%

4 SERVEIS JURÍDICS 12.646,59 € 7,22%

5 GESTORIA COMPTABLE 4.106,87 € 2,34%

6 ASSEGURANÇA CODINUCAT I JUNTA DIRECTIVA 11.438,71 € 6,53%

7 PROTECCIÓ DE DADES 480,83 € 0,27%

8 VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIO 417,94 € 0,24%

9 SERVEIS BANCARIS 1.303,03 € 0,74%

10 MATERIAL D'OFICINA 2.044,58 € 1,17%

11 DESPESES SEGELLS, ENVIAMENTS… 382,55 € 0,22%

12 MANTENIMENT INFORMÀTIC 3.676,72 € 2,10%

13 DESPLAÇAMENTS I DIETES DE REPRESENTACIÓ 4.842,22 € 2,76%

14 HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS 2.881,16 € 1,64%

15 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 58.755,55 € 33,54%

16 PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.443,25 € 1,97%

17 TRIBUTS 1.198,90 € 0,68%

18 DESPESES IVA NO DEDUIBLE 4.066,18 € 2,32%

19 DESPESES VARIES 2.153,79 € 1,23%

TOTAL DESPESES 31/12/2015 = 175.195,70 € 100%
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               INGRESSOS IMPORT %

1 QUOTA ANUAL EXERCENTS 108.186,49 € 46,03%

2 QUOTA ALTES NOVES 2015 16.400,00 € 6,98%

3 QUOTA BONIFICADA 2.880,00 € 1,23%

4 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 76.231,46 € 32,43%

5 JORNADES 2014 4.556,75 € 1,94%

6 ASSEGURANÇA CODINUCAT 12.432,72 € 5,29%

7 ALTRES INGRESSOS (SPONSORS) 14.358,00 € 6,11%

TOTAL INGRESSOS 31/12/2015 = 235.045,42 € 100,00%

TOTAL INGRESSOS 2015 = 235.045,42 €

TOTAL DESPESES 2015 = 175.195,70 €

 AMORTITZACIÓ D’IMMOBILITZAT = 3.514,52 €

TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2015 = 56.335,20 €

SALDO OBERTURA BANC 1/1/2015 = 98.226,47 €

APORTACIÓ ACDN = 5.715,76 €

TOTAL INVERSIONS EFECTUADES EN 2015 = 0,00 €

RESULTAT TEÒRIC (SENSE AMORTITZ.) 2015 = 59.849,72 €

DIPÒSIT FIANÇA CONSTITUÏDA DESPATX = 0,00 €

SALDO FINAL BANC 2015 = 154.961,20 €

SALDO FINAL CAIXA (EFECTIU) 2015 = 110,13 €

7.2.
 Compte de pèrdues i guanys corresponent al 31 de desembre de 2015
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7.3.
 Memòria i informe de l’auditoria corresponent a l’exercici 2015

Tal com detalla l’article 67 dels Estatuts del CoDiNuCat, s’adjunta a aquesta memòria la memòria i l’in-
forme de l’auditoria realitzats per analitzar la gestió financera i pressupostària del Col·legi. 
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               DESPESES IMPORT %

1 LLOGUER DESPATX 10.000,00 € 3,71%

2 MANTENIMENT DESPATX (NETEJA,TELEF,SUMINIS..) 6.500,00 € 2,41%

3 RECURSOS HUMANS (COST SOU + COST S.SOCIAL) 40.019,90 € 14,83%

4 SERVEIS JURÍDICS 7.500,00 € 2,78%

5 GESTORIA COMPTABLE 3.600,00 € 1,33%

6 ASSEGURANÇA CODINUCAT I JUNTA DIRECTIVA 12.000,00 € 4,45%

7 PROTECCIÓ DE DADES 500,00 € 0,19%

8 VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIÓ 450,00 € 0,17%

9 SERVEIS BANCARIS 1.500,00 € 0,56%

10 MATERIAL D'OFICINA 3.500,00 € 1,30%

11 INVERSIÓ INFORMÁTICA (PROGRAMA GESTIÓ COLEGIAL) 14.111,60 € 5,23%

12 INVERSIÓ MOBILIARIA 1.500,00 € 0,56%

13 MANTENIMENT WEB 5.000,00 € 1,85%

14 DESPLAÇAMENTS I DIETES DE REPRESENTACIÓ 12.000,00 € 4,45%

15 GRUPS DE TREBALL 1.500,00 € 0,56%

16 FORMACIÓ 51.000,00 € 18,90%

17 JORNADES 60.000,00 € 22,23%

18 TREBALL CIENTÍFIC 35.000,00 € 12,97%

19 DESPESES VARIES 4.200,00 € 1,56%

TOTAL PREVISIÓ DESPESES 31/12/2016= 269.881,50 € 100%

7.4.
 Pressupostos 2016

               INGRESSOS IMPORT %

1 QUOTA ANUAL EXERCENTS 129.000,00 € 41,80%

2 QUOTA ANUAL (ALTES NOVES) 10.000,00 € 3,24%

3 QUOTA ANUAL BONIFICADA 9.000,00 € 2,92%

4 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 81.000,00 € 26,25%

5 ASSEGURANÇA CODINUCAT 11.000,00 € 3,56%

6 JORNADES 65.000,00 € 21,06%

7 EMPRESES 3.630,00 € 1,18%

7 ALTRES INGRESSOS 0,00 € 0,00%

ALTRES INGRESSOS 31/12/2016= 308.630,00 € 100,00%







CoDiNuCat®. Barcelona juny de 2016.
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