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Memòria anual 2016
1. Presentació

1.1 Carta de la Presidenta

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

Benvolguts i benvolgudes, 

Em plau presentar-vos la Memòria relativa a l’any 2016 del Col·legi de Dietistes-Nu-
tricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). Novament, ha estat un any intens, amb mol-
tes activitats, gestions, trobades, etc., que ens dirigeixen al nostre objectiu principal: 
promoure, enriquir i millorar tot el que engloba la nostra professió. Una professió que 
s’està consolidant al nostre territori, al mateix temps que està incrementant la seva 
visibilitat i capacitat d’execució. 

És difícil destacar un esdeveniment, ja que qualsevol pas és important i digne de 
tot reconeixement, però diferents punts d’inflexió han marcat el 2016. El primer ha 
estat la inclusió del dietista-nutricionista al nou model de prescripció i dispensació 
de nutrició enteral domiciliària. Aquest ha estat un avenç pioner a l’Estat espan-
yol, el qual té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
del Servei Català de Salut. En segon lloc, he tingut l’orgull d’haver presentat dues 
postures científiques, la primera “Respecte a les teràpies nutricionals relacionades 
amb mecanismes d’acció investigats per la psiconeuroimmunologia” i la segona, 
realitzada conjuntament amb la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer, 
“Sobre el consum de lactis i la incidència de càncer”. Ambdues han tingut el su-
port de diverses entitats de renom científic en el món de l’alimentació i la nutrició 
i, han suscitat gran interès, tant per a la població general com per als professionals 
sanitaris. Per altra part, m’agradaria ressaltar la bona acollida dels cursos, simposis i 
jornades que oferim des del CoDiNuCat, fet que ens demostra que anem per bon 
camí. Cap a finals d’any, després de gairebé 3 anys de la interposició del conten-
ciós administratiu per part de l’altra candidata a la presidència, és a dir, tota la 
legislatura de la primera Junta de Govern del CoDiNuCat, ha arribat la sentència 
desestimant totalment el recurs i donant la raó a la Generalitat i a la nostra Junta. 
Aquest  sentència ha demostrat que les coses estaven ben fetes.

Finalment, vull agrair a tothom que ha col·laborat, d’una manera o altra, a les ini-
ciatives i a les tasques realitzades, així com el suport rebut. No obstant això, us vull 
traslladar a tots els col·legiats i col·legiades la necessitat de continuar participant 
activament per arribar junts més lluny. 

Rebeu una salutació cordial, 
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2. Organismes col· legials
2.1 Junta de Govern

2.2 Comissions col·legials

Durant el transcurs de l’any 2016 no es va produir cap canvi a la Junta del Go-
vern del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. Així doncs, tal com es 
va ratificar a l’Assemblea General Ordinària del 2016, la Junta de Govern està 
composta per:

Les comissions de treball es basen en les tasques dels membres de la Junta de 
Govern en diferents àmbits. Durant el 2016: 

CÀRREC OCUPA

Presidència Nancy Babio Sánchez

Vicepresidència Jordi Sarola Gassiot

Secretaria Marta Planas Guillamón

Vicesecretaria Inés Navarro i Blanch

Tresoreria Miguel Reverte Lorenzo

Vicetresoreria Gemma Miranda Peñarroya

Vocalia 1 Vacant

Vocalia 2 Vacant

Vocalia 3 Isabel Megias Rangil

Vocalia 4 Vacant

Vocalia 5 Cristina Moreno Castilla

Vocalia 6 Vacant

Vocalia 7 Vacant

2.2.1 Comissió de Formació Continuada 
La Dra. Isabel Megias i la Sra. Cristina Moreno, juntament amb presidència, con-
formaren la Comissió de Formació. Elles van ser les encarregades de dur a ter-
me les gestions relatives a les ofertes formatives, així com de difondre tota la 
informació necessària entre els col·legiats.
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2.2.2 Comissió d’Intrusisme Professional

2.2.3 Comissió d’Ètica i Deontologia

El Sr. Miguel Reverte va ser l’encarregat de realitzar totes aquelles tasques que 
englobaren la defensa del col·legiat davant els assumptes d’intrusisme. Aques-
tes labors inclouen cerca, atenció, comunicació i gestió i es realitzen conjunta-
ment amb el servei d’advocacia del Col·legi. També formen part de l’esmen-
tada comissió les col·legiades Sra. Adhara Giner i Sra. Miriam Orantos.

Les Sres. Gemma Miranda i Inés Navarro van ser les responsables de donar su-
port i resposta a tots aquells casos on es qüestionaven el bon ús del compliment 
d’activitats ètiques i la correcta execució del Codi Deontològic de la nostra 
professió de dietista-nutricionista.

El Consell Assessor està compost per membres que orienten sobre la dinàmica 
del Col·legi, sense que la seva postura sigui vinculant. Tal com es va aprovar a 
l’Assemblea General Ordinària de l’any 2014, els membres que desenvolupen 
aquesta tasca, i per tant el constitueixen són:

•  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.

2.3 Organigrama funcional

2.4 Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica 

Assemblea General Ordinària
i/o extraordinària

Junta de Govern del CoDiNuCat

Coordinació de l’Administració

Administració
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3. Gestió administrativa
3.1 Recursos humans 

3.2 Instal·lacions

La Junta de Govern va veure necessari canviar la categoria professional de la Sra. 
Mercedes Ruiz Guardado per tal d’equiparar la categoria amb les noves funcions 
realitzades.  D’aquesta manera, la Junta de Govern va aprovar que la Sra. Ruiz 
augmentés de categoria professional a partir de l’1 de gener del 2016, passant 
d’Auxiliar Administrativa nivell 2 a Administrativa nivell 3.

D’aquesta manera els membres de l’administració del Col·legi de Dietistes-Nutri-
cionistes de Catalunya són:

• Sra. Mercedes Ruiz (Administrativa nivell 3).

• Sra. Laura Pereyra (Auxiliar Administrativa nivell 3), el contracte de la qual en 
data 1 de setembre esdevé de tipus indefinit.

Tal com marca l’Article 4 dels Estatus del CoDiNuCat, la seu del Col·legi de Die-
tistes-Nutricionistes de Catalunya continua estant ubicada al carrer Via Laietana, 
número 38, 1r 1a de la ciutat de Barcelona. 
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4. Dades col·legials
4.1 Procés de col·legiació

4.1.1 Col·legiacions durant el 2016 vers l’any 2015

4.1.2 Baixes col·legials durant el 2016 vers el 2015 

4.1.3 Motius pels quals es tramità la baixa col·legial 

Al llarg del 2016 es van sol·licitar un total de 165 altes col·legials. En aquesta línia, 5 
precol·legiats van demanar ser donats d’alta com a estudiants. En contraposició, 
les baixes requerides van ascendir a 38. D’aquesta manera, es va tancar l’any 
2016 –a 31 de desembre– amb un total de 1.186 registres (1.181 col·legiats més 5 
precol·legiats).

2015 2016

Altes 164 165

Font: base de dades del Col·legi.

2015 2016

Baixes 30 38

Font: base de dades del Col·legi.

Trasllat fora de Catalunya 12
Cessament de l’activitat professional 7
Canvi d’activitat o professió 18
Altres motius 1
Total 38

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

4.2.2 Col·legiats per edat 

4.2.3 Distribució geogràfica dels col·legiats

4.2.4 Distribució geogràfica de les noves altes 

Homes 107
Dones 1074

Font: base de dades del Col·legi.

20 - 29 anys 446
30 - 39 anys 504
40 - 49 anys 168
50 - 59 anys 54
≥ 60 9

Font: base de dades del Col·legi.

Tarragona 188
Barcelona 808
Lleida 93
Girona 80
Altres 12

Font: base de dades del Col·legi.

Tarragona 14
Barcelona 118
Lleida 15
Girona 12
Altres 6

Font: base de dades del Col·legi.
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5. Serveis col·legials
5.1 Formació continuada
Un any més, la comissió de formació va estar treballant perquè els col·legiats tin-
guessin programes d’aprenentatge que els permetessin desenvolupar, adquirir o 
perfeccionar coneixements en l’àmbit de la dietètica i la nutrició, a més de po-
tenciar pràctiques relacionades amb la professió de dietista-nutricionista.  

Cal subratllar que totes les activitats formatives es van emmarcar dins d’un pla de 
formació continuada de qualitat. Per aquest motiu es disposà d’especialistes so-
bre la temàtica. Endemés, els continguts van ser acreditats pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). Mitjançant l’acre-
ditació es proporciona valor curricular i reconeixement de les activitats davant 
l’Administració.

Per altra banda, el 2016 va ser el tercer any que s’atorgaren els Distintius de For-
mació Continuada. Aquest reconeixement premia els col·legiats que han par-
ticipat en més del 80% d’hores de formació continuada oferides. Té l’objectiu 
d’estimular la participació en aquesta formació. Les responsables de formació 
continuada foren les encarregades d’entregar durant la IV Jornada Anual del 
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya el diploma acreditatiu a les Sres. 
Maria Casanova Fernández i Caterina Bosch Pallarès, valorant així la seva empen-
ta i participació. Finalment, el diploma va anar acompanyat d’un curs de forma-
ció continuada gratuït per al pròxim any 2017.

La bona acollida de la primera edició del Postgrau de Nutrició Humana i Dietètica 
Aplicada a l’Activitat Física i l’Esport va propiciar-ne la segona edició. Així doncs, 
per donar resposta a la demanda de formació específica en aquest àmbit, el 18 
de març de 2016 es va donar inici a la nova edició. 

Sra. Anna Grifols al mò-
dul d’Estratègies dietè-
tica-nutricional i d’er-
gonutrició en esports de 
llarga duració.
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Seguint la tendència de l’any anterior, el 2016 va ser un any d’èxit per a la 
formació continuada del CoDiNuCat. En total es dugueren a terme 8 accions 
formatives, assolint 45,5 hores de formació continuada. Lògicament, el nombre 
d’hores no inclou les 200 relatives al Postgrau en Nutrició i Dietètica Aplicada a 
l’Activitat Física i l’Esport, que novament va tenir una gran acceptació, acon-
seguint 28 inscrits d’arreu d’Espanya.

Alhora, també es dugué a terme el II Simposi Català sobre la Planificació Dietè-
tica-Nutricional i Ergonutrició per a l’entrenament Esportiu, el qual es va realitzar 
els dies 3 i 4 de juny. La nombrosa assistència -aproximadament uns 200 profes-
sionals- denota l’interès sobre aquesta especialització. Tots els participants van 
poder gaudir de 13 ponències, a més de dos tallers pràctics de gran dinamis-
me i utilitat esportiva. Endemés, el II Simposi va quedar inclòs dins del marc del 
Postgrau en Nutrició i Dietètica Aplicada a l’Activitat Física i l’Esport i va comp-
tar amb la col·laboració del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía 
(CODINAN) i de l’Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (ADDINMA). 

5.1.1 El balanç anual de la formació continuada 

Sala d’exposicions del 
Simposi

Dr. Aritz Urdampilleta i la Dra. Nancy Babio, 
membres del comitè organitzador del Simposi.
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Per altra banda, tal com s’indicarà amb major detall a l’apartat “Participació 
i desenvolupament de projectes”, el dia 21 de novembre es va realitzar una 
Jornada organitzada entre la Junta del CoDiNuCat i l’Associació de Celíacs 
de Catalunya. El tema proposat fou: “Patologies relacionades amb la ingesta 
de gluten i el seu tractament nutricional”. L’activitat va reunir vora 200 profes-
sionals de la dietètica i la nutrició i va comptar amb ponents d’excepcionali-
tat: la gastroenteròloga pediàtrica Dra. Gemma Castillejo i la responsable del 
Departament Tècnic de l’Associació de Celíacs de Catalunya, la Sra. Elisenda 
Vilchez. 

Finalment, el dia 26 de novembre es va celebrar al Campus Torre dels Frares de 
la Universitat de Vic la IV Jornada Anuals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes 
de Catalunya, amb el lema “Avancem plegats”. La Jornada es van organitzar 
sota 3 pilars claus per a la nostra professió: la nutrició clínica, la recerca rela-
cionada amb l’alimentació i la nutrició comunitària. Un total de 7 conferències 
van ser seguides per més de 200 assistents. Cal remarcar que l’esdeveniment, 
sota l’etiqueta #IVCoDiNuCat, va tenir una gran repercussió a les xarxes socials.

Bàner de les IV Jornades del CoDiNuCat

Sra. Marta Peroy durant el curs “Com muntar la teva pròpia consulta de dietètica i nutrició”
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Taula 1. Resum de les accions formatives realitzades durant el 2016.

Formació Data de 
realització Localització Durada Total

inscripcions
Crèdits
CCFCPS

Com muntar la teva pròpia 
consulta de dietètica i 

nutrició
11/3/16 Barcelona 5h 30m 31 NA

Com muntar la teva pròpia 
consulta de dietètica i 

nutrició

12/3/16
Lleida 5h 30m 20 NA

Trobada amb l’expert: 
Psiconeuroimmunologia, 

evidència científica o 
pseudociència

21/5/16 Barcelona 1h 30m
85 presencials

20 online NA

II Simposi Català sobre 
Planificació Dietètica 

Nutricional i Ergonutrició 
per l’Entrenament Esportiu

3-4/6/15 Barcelona 16h 125 1,6

Edificant el teu futur 7/6/16 Reus 4h 39 NA
Dietistas-Nutricionistas 

como asesores de políticas 
alimentarias y legislativas: 
experiencia en Argentina

2/9/16 Barcelona 3h 47 NA

Patologies relacionades 
amb la ingesta de gluten i el 
seu tractament nutricional

21/10/16 Barcelona 3h 150 0,4

IV Jornades Anuals del 
CoDiNuCat 26/10/16 Vic 7h 206 0,5

*NA = No Aplica; CCFCPS = Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

D’esquerra a dreta: Dra. Nancy Babio, Sra. Carlota Comas, Sr. Miguel Reverte i Sra. Anna Grifols
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5.2 Legalitat i transparència: comunicació contínua
Per tal d’informar a tots els col·legiats de les accions/notícies més destacades del 
2016, es van publicar fins a un total de 3 butlletins (2 trimestrals i 1 semestral).

Amb el mateix objectiu –informar el col·legiat– es va utilitzar el noticiari de la pàgina 
web (http://codinucat.cat) incorporant fins a 14 notícies, el servei de missatgeria 
per correu electrònic (assolint 275 accions) i l’ús de les xarxes socials (principalment 
Facebook i Twitter).

Com va sent habitual, la memòria de l’any 2015 es va sotmetre a la traducció a 
llengua anglesa, per tal de poder donar a conèixer el CoDiNuCat a Europa i a la 
resta del món.

Document de posicionament vers les teràpies
nutricionals basades en la psiconeuroimmunologia.

Prèviament a la celebració de l’Assemblea General 
Ordinària celebrada el 21 de maig, el Sr. Eduard Ba-
ladia, la Sra. Maria Manera i el Dr. Andreu Nubiola 
van presentar la “Postura Científica Respecte a les 
teràpies nutricionals relacionades amb mecanismes 
d’acció investigats per la psiconeuroimmunologia 
(PNI)”. L’autor de la postura fou el Sr. Baladia i va ser 
revisada per la Sociedad Científica Española de Die-
tética y Nutrición, la Societat Catalana d’Alimenta-
ció i Dietètica Clínica i per l’Associació de Celíacs de 
Catalunya.

5.2.1 Documents de posicionament i recerca científica del CoDiNuCat

Portada de la primera postura 
del CoDiNuCat. 
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Document de posicionament vers la relació entre lactis i 
càncer

Durant el 2016 es va continuant treballant amb el do-
cument de consens sobre la possible relació entre el 
consum de lactis i càncer, encarregat pel CoDiNuCat 
i la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. 
Tot i que no es va fer públic el seu contingut, la postura 
científica es va presentar durant l’Assemblea General 
Ordinària del mes de novembre. En aquesta línia, cal 
recordar que la recerca i la revisió científica de més de 
70 estudis es va dur a terme per les dietistes-nutricionis-
tes: Rosa M. Valls, Anna Pedret, Maria Pascual, Isabel 
Megias, Eduard Batiste-Alentorn, Ramón Miralles i Nancy 
Babio, i va ser revisada i recolzada per diferents entitats 
destacades de la nutrició i la dietètica, com la Sociedad Científica Española de 
Dietética y Nutrición, l’Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, la Societat 
Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i el Colegio Profesional de Dietistas- Nu-
tricionistas de Andalucía. 

Portada de la postura sobre la 
relació entre lactis i càncer.

Durant el 2016 l’únic grup de treball actiu va ser el grup de Nutrició Clínica. Aquest 
grup està conformat pels següents membres.

• Isabel Megias Rangil (nexe de Junta de Govern) 
• Jéssica Martínez Rodríguez (coordinadora) 
• José Manuel Sánchez-Migallón
• 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 

5.3.1 Grup de treball de Nutrició Clínica

5.3 Els grups de treball
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Pràcticament de forma mensual, els integrants del grup de treball Nutrició Clínica van 
publicar resums d’articles científics centrats en la pràctica diària del dietista-nutricionis-
ta. Aquests foren:

• Gener: Nutrients i radioteràpia, revisió de la literatura.

• Febrer: L’obesitat infantil com a conseqüència de la interacció entre Firmicutes i 
el consum d’aliments amb alt contingut energètic.

• Març: Dietoteràpia en malalties inflamatòries intestinals: l’establert i les novetats.

• Abril: Ending Chilhood Obesity.

• Maig: Millorar la presentació del menjar augmenta la ingesta d’aliments i redueix 
la taxa de reingressos en pacients hospitalitzats.

• Juny: Dieta sense gluten i deficiències nutricionals. Una revisió.

• Juliol: Low bacterial diet versus control diet to prevent infection in cancer patients 
treated with chemotherapy causing episodes of neutropènia.

• Setembre: Diagnostic criteria for malnutrition – An ESPEN Consensus Statement.

• Octubre: Importància dels aspectes nutricionals en el procés inflamatori de pa-
cients amb artritis reumatoide: una revisió.

• Novembre: Nutrients Review Protein Consumption and the Elderly: What Is the Op-
timal Level of Intake?

El grup de treball d’Alimentació en la Gestació i la Infància fou heretat de l’Asso-
ciació Catalana de Dietistes-Nutricionistes. En esdevenir aquesta Col·legi, es cregué 
necessari comptar amb grups de treball on alguns membres fossin especialistes, i 
preferentment en actiu. D’aquesta manera es pot garantir que el material elaborat 
sigui d’interès i d’utilitat per als col·legiats que estiguin treballant en aquest sector. En 
no disposar d’aquestes condicions, el nexe de la Junta de Govern, la Sra. Gemma 
Miranda, va comunicar la dissolució del present grup.

5.3.2 Grup de treball d’Alimentació en la Gestació i la Infància 
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5.4 Borsa de treball

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

En comparació al 2015, es va produir un increment d’ofertes de treball rebudes al 
CoDiNuCat (62 vs. 82). Aquest fet és especialment important, ja que posiciona la 
borsa de treball com a borsa de referència en l’àmbit de la nutrició i l’alimentació 
en l’àmbit català.

La distribució per províncies va estar la següent:

2015 2016
Ofertes Laborals 62 82

Font: base de dades del Col·legi.

Barcelona 54
Girona 6
Llerida 3

Tarragona 9
Altres 10
Total 82

Font: base de dades del Col·legi.

*NOTA: l’apartat “altres” inclou: Principat d’Andorra, ofertes en línia i Catalunya en global.

5.4.1 Distribució geogràfica de les ofertes de treball rebudes 
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Tarragona; 9

Altres; 10

Fins a finals d’any es van rebre un total de 13 sol·licituds de publicacions de cen-
tres on col·legiats i col·legiades exerceixen la dietètica i  la nutrició, provinents de 
les 4 demarcacions catalanes. 
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5.6 Servei d’assessoria legal
Com és conegut, el CoDiNuCat ofereix servei gratuït d’assessoria legal. L’enca-
rregatda de proporcionar respostes als dubtes o a les inquietuds sorgides durant 
el 2016 fou la consultoria “El Rengle Consultors”. En total, en el transcurs de l’any 
2016 es van gestionar 81 dubtes provinents de col·legiats i col·legiades. Es pot 
afirmar que les principals preocupacions dels usuaris recauen en temes d’autò-
noms, passos que cal seguir per muntar una consulta, com tractar les dades dels 
pacients, les competències d’un tècnic, l’obligatorietat de l’assegurança de res-
ponsabilitat civil professional i gestions relacionades amb l’impost sobre el valor 
afegit (IVA) i l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

2014 2015 2016
51 75 81

Font: base de dades del Col·legi.
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6. Activitats del Col·legi
Al present apartat es detallen les gestions i activitats que va desenvolupar la Junta 
de Govern del CoDiNuCat durant el curs 2016. 

6.1 Visibilitat i difusió de la professió i el Col·legi

El dia 21 de gener s’enviaren les dades dels professionals dietistes-nutricionistes rela-
tives a l’exercici del 2016. En la mateixa direcció, el dia 26 del mateix mes es va fer 
arribar el nou formulari metodològic a tots els col·legiats per tal de poder complir amb 
la normativa Reial Decret 640/2014 i poder aportar la informació pertinent al Sistema 
Nacional de Salut. Per altra banda, el dia 27 de maig del mateix any es van presentar 
les dades col·legials sobre les Professions Sanitàries a Espanya. Segons el document 
presentat, la professió de dietista-nutricionista mostrà uns dels majors increments (taxa 
de variació del 13,1%).

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

Amb la finalitat que futurs dietistes-nutricionistes coneguessin el CoDiNuCat des de 
totes les seves vessants es va procedir a la seva presentació a les següents universitats:

• Universitat Ramon Llull, Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, per part 
de la Sra. Gemma Miranda el dia 17 de febrer.

• Universitat de Lleida, Facultat de Medicina, per part de la Sra. Cristina Moreno 
el dia 19 de febrer. 

• Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, per part 
de la Dra. Nancy Babio el dia 7 de juliol. 

6.1.2 Presentació del CoDiNuCat a les Universitats catalanes

Sra. Cristina Moreno a la
Universitat de Lleida.
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Els dies 12 i 13 de març, a Madrid, es va celebrar la V Jornada de l’Asociación de 
Dietistas-Nutricionistas de Madrid (ADDINMA). A l’acte, que duia per lema “Invirtien-
do en el futuro”. Ws van tractar diferents temes d’interès per a l’exercici de la nutrició 
i la dietètica. En representació del CoDiNuCat hi van assistir la Sra. Gemma Miranda 
i la Dra. Nancy Babio, que va moderar la taula rodona: Nuevas evidencias sobre las 
grasas saturadas y la salud. Los nutrientes en los alimentos.

El 29 de juny de l’any 2015 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 Farma-
cèutiques de la Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries, i 
la Sra. Roser M. Martínez, de la Gerència de Farmàcia i del Medicament (CatSalut). 
El tema tractat va ser el projecte d’inclusió de la Nutrició Enteral Domiciliària (NED) 
en la Recepta Electrònica i la inclusió del Dietista-Nutricionista dins del llistat de pro-
fessionals que la poden pautar. 

Aquesta trobada va permetre al CoDiNuCat defensar la capacitat i la competència 
del dietista-nutricionista per, tal com indica l’Ordre CIN/730/2009, “Intervenir en la or-
ganización, gestión e implementación de las distintes modalidades de alimentación 
y soporte nutricional”.

Durant el 2016 les gestions van continuar. En primer lloc, es va firmat el conveni de 
col·laboració entre el CoDiNuCat, el CatSalut i el Departament de Salut per tirar en-
davant la inclusió del dietista-nutricionista en el projecte de recepta electrònica, fet 
que es va fer públic via correu electrònic i xarxes socials a tots els col·legiats. Durant 
l’Assemblea General Ordinària celebrada al mes de novembre del 2016, el Sr. Mi-
guel Reverte (tresorer del CoDiNuCat) va comunicar que s’havia creat una partida 
pressupostària per poder gestionar amb èxit, des d’un punt de vista econòmic, les 
despeses derivades de l’administració i regulació de la firma electrònica.  

En segon lloc, es va dur a terme una nova reunió a la seu del CatSalut el dia 2 de 
novembre de 2016, on el CatSalut va informar al CoDiNuCat de tots els avenços en  
el projecte de prescripció i dispensació de la medicacio hospitalària de dispensació 
ambulatòria (MHDA) i la NED a través del sistema de Recepta Electrònica. També 
se’ns va informar de tots els procediments de treball de l’àmbit de la NED pel que fa 
als hospitals pilot (que ens han anat fent arribar), fent especial èmfasi en el rol dels 
dietistes-nutricionistes. Segons va informar el CatSalud, les proves pilot del projecte 
començaran durant el 2017, moment en què els dietistes-nutricionistes col·legiats 
que treballin als centres pilots han de poder disposar de la Recepta Electrònica ofi-
cial. En aquest sentit, el CoDiNuCat es va posar a treballar amb Firma Professional, 
entitat certificada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Firma Professio-
nal certifica tot el procés d’obtenció de la Recepta Electrònica per  estar preparats 
per a les proves pilot del projecte. El CatSalut també ens va informar de la docu-
mentació relativa al format que ha de complir el “Codi de professional” quant a la 
Recepta Electrònica, confirmant-nos que el dígit d’identificació del nostre col·lectiu 
professional és el “7 – Dietista-Nutricionista”. 

6.1.3 Assistència a la V Jornada de l’Asociación de Dietistas-Nutricionistas 
de Madrid

6.1.4 La defensa per pautar la nutrició enteral domiciliària per part dels 
dietistes-nutricionistes ha tingut els seus fruits
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L’11 d’abril del 2016 es va presentar el document realitzat per l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya: “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 
a 3 anys)”. Entre altres autors, en l’elaboració hi va participar la Sra. Gemma Salvador, 
membre del Consell Assessor del CoDiNuCat, i la Dra. Nancy Babio en la revisió del 
document. A més, la guia compta amb tot el suport del CoDiNuCat.

El XV Congrés de Nutrició i Alimentació, promogut per l’Associació Portuguesa de Nu-
trició, es va celebrar el dia 19 de maig. 

L’objectiu fou ser un punt de trobada d’experts nacionals i Internacionals i tractar so-
bre diferents temes d’actualitat. La Dra. Nancy Babio va ser una de les expertes inter-
nacionals invitades a l’acte. 

6.1.5 Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 
anys)

6.1.6 Assistència al XV Congrés de Nutrició i Alimentació a Portugal

Calendari orientatiu 
d’incorporació d’ali-
ments proposat a la 
guia.
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El dia 22 de maig, amb motiu del Dia Internacional de la Celiaquia, es va celebrar 
al Parc del Fòrum de Barcelona una trobada de suport als afectats per la celiaquia. 
L’acte va ser organitzat per l’Associació de Celíacs de Catalunya i hi va participar la 
Sra. Gemma Salvador, membre del consell Assessor del CoDiNuCat. 

El 27 de maig va tenir lloc la graduació dels alumnes del Grau de Nutrició Humana i 
Dietètica de la Universitat de Lleida, durant el qual la Sra. Cristina Moreno va fer entre-
ga del premi a l’alumne integral. Aquest distintiu s’entrega a l’alumne que els profes-
sors escolleixen com a més complet des de diversos punts de vista (resultats acadè-
mics, integració amb els companys, relació amb els professors, proactiu en activitats 
extraacadèmiques, etc.). Consisteix en la inscripció gratuïta a les properes jornades 
del CoDiNuCat. En aquest cas fou per a les IV Jornades, celebrades a Vic. 

Durant la jornada del 17 de juny es va produir l’acte de graduació dels alumnes de 
Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili de la promoció 2012-2016. 
La Dra. Nancy Babio, en representació del CoDiNuCat, va participar en la celebració 
de l’esdeveniment amb l’entrega d’Orles.

6.1.7 Participació al Dia Internacional de la Celiaquia

6.1.8 Actes de graduació dels alumnes del Grau de Nutrició Humana i Die-
tètica de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de Lleida

Fotografia de la tro-
bada de suport. A la 
dreta de la imatge, la 
Sra. Gemma Salvador.

Instant capturat durant la celebració de la jornada de graduació de la promoció 2012-2016.
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Des del dia 7 fins al 10 de setembre del 2016 es va celebrar a Granada una de les tro-
bades més important del panorama de la Nutrició i la Dietètica, el XVII Congreso Mun-
dial de Dietética, International Confederation of Dietetic Associations (ICDA). Aquesta 
vegada el lema escollit fou: “Going to Sustainable Eating” i hi van assistir més de 2.000 
professionals de 40 països. La Dra. Nancy Babio i la Sra. Cristina Moreno van assistir-hi 
en representació pròpia, i del CoDiNuCat. La Sra. Gemma Miranda va representar a 
la Junta de Govern del CoDiNuCat.

La Dra. Nancy Babio assistí a les Jornadas de Nutrición organitzades pel Colegio Pro-
fesional de Dietistas-Nutricionista de Andalucía (CODINAN) els dies 7 i 8 d’octubre a 
Huelva. El dia 8, la Dra. Nancy Babio va parlar sobre les últimes evidencies sobre els 
àcids grassos, una ponència moderada pel Sr. José Antonio Irles.

Al Congrés de Restauración Colectiva 2016 (celebrat a Barcelona el dia 25 d’octu-
bre) hi van participar activament les Sres. Marta Planas i Inés Navarro. La secretària i 
la vicesecretària del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya van realitzar, de 
forma individual, una ponència paral·lela en relació a l’evolució de les dietes tritura-
des i textures.

6.1.9 Assistència a l’ICDA 2016

6.1.10 Participació a les Jornadas de Nutrición del Colegio Profesional de 
Dietistas-Nutricionistas de Andalucía

6.1.11 Participació al Congreso de Restauración Colectiva 2016

Representants del 
CoDiNuCat al XVII 

Congreso Mundial de 
Dietética.

La Sra. Marta Planas, con-
juntament amb la Sra. Inés 
Navarro, amb el roll-up del 
Congrés. 
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En commemoració del dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, que se celebra el dia 
29 d’octubre, el vicepresident del CoDiNuCat, el Sr. Jordi Sarola, va assistir a l’acte or-
ganitzat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. L’objectiu fou recol-
zar i establir intercanvi d’experiències en relació amb la infància, l’escola i els recursos 
hospitalaris.

El dia 1 desembre es va lliurar el premi Càtedra Dano-
ne-UB a l’edifici de l’administració (la Masia) del Cam-
pus de l’alimentació de Torribera. La Dra. Nancy Babio, 
presidenta del CoDiNuCat, va formar part del jurat. El 
premi va ser atorgat, unànimement, a la col·legiada 
Sra. Laura Andurell gràcies al treball presentat: “Disseny 
d’un estudi d’intervenció per valorar l’acceptació d’un 
menú gelificat davant un menú triturat”. Cal subratllar 
que la Dra. Alícia Costa, també col·legiada del CoDi-
NuCat, va portar a terme les labors de tutorització.

6.1.12 Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional

6.1.13 Premis Càtedra Danone-UB 

El Sr. Jordi Sarola amb 
els companys del 

Col·legi de Terapeu-
tes Ocupacionals de 

Catalunya.

D’esquerra a dreta: 
Dra. Alicia Costa, Sra. 
Laura Andurell i Dra. 
Nancy Babio.
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L’Institut Danone va celebrar el lliurament 
dels Premis i Ajudes a la Recerca el pas-
sat 14 de desembre a la Facultat de Me-
dicina de  la Universitat de Barcelona. En 
aquest acte hi va estar present la Dra. 
Nancy Babio, qui representà el Col·legi 
de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. 
És important subratllar que en aquesta jor-

nada es va homenatjar el Dr. Abel Mariné i la Dra. Pilar Cervera, ambdós referents de 
l’alimentació, la nutrició i la salut, per la seva labor i dedicació a l’Institut Danone.

Durant la jornada del 14 de desembre, la Sra. Marta Planas va acudir, en representa-
ció del CoDiNuCat, al Simposi sobre el “Maneig Actual i Futur de la Disfàgia Orofarín-
gia Postictus”, celebrat a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i 
de Balears. 

La Sra. Planas va ser l’encarregada de tancar l’acte, conjuntament amb represen-
tants del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermers i In-
fermeres de Barcelona, la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació i de la 
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud.

El Simposi va ser organitzat per la Fundació de recerca en Gastroenterologia i per 
l’European Society for Swallowings Disorders. Els beneficis obtinguts es van destinar a 
la Fundació de La Marató de TV3, que tractà sobre ictus i lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques.

6.1.14 Representació del Col·legi als premis de l’Institut Danone

6.1.15 Participació al Simpòsium sobre el Maneig Actual i Futur de la Disfà-
gia Orofaríngia Postictus

El 25 de juliol i el 18 de novembre, la Dra. Nancy Babio, i posteriorment, el dia 19 de 
desembre, el Sr. Jordi Sarola, en representació del CoDiNuCat, assistiren a les reunions 
convocades pel Consell Català de Formació Continuada. L’objectiu fou crear les 
bases per a mantenir el desenvolupament professional continuat per tal de garantir 
l’atenció sanitària als ciutadans de màxima qualitat, eficiència i equitat, que es mos-
traran al Pla de Desenvolupament Professional Continuat. 

6.1.16 Assistència i intervenció al Consell Català de Formació Continuada

Imatge del bànner del Simposi.

Imatge de la jornada dels Premis i Ajudes de l’Institut Danone.
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6.2 Mitjans de comunicació

6.3 Convenis i serveis establerts 

El dia 8 d’abril es va signar un marc de col·laboració entre l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Sa-
lut i el Col·legi. L’objecte del conveni fou permetre la implementació  de la signatura 
electrònica dels professionals de la dietètica i la nutrició als sistemes d’informació del 
Departament de Salut.

Durant el 2016 el CoDiNuCat va ser visible en diferents mitjans de comunicació, al-
guns d’ells de gran impacte, com pot ser l’aparició de la Dra. Babio a Radio Tele-
visión Española. Par altra banda, destacar la col·laboració periòdica de la Sra. Ad-
hara Giner a Ràdio COPE Tarragona. A continuació trobareu totes les aparicions als 
mitjans de comunicació:

• Radio Televisión Española (RTVE) al programa Las Mañanas, 5 de gener.  La 
Dra. Nancy Babio va parlar sobre els beneficis dels lactis.

• El País, suplement BuenaVida, 10 de gener. La Dra. Babio fou entrevistada per 
l’escrit Todo lo que usted y su família deberían comer cada día.

• Radio 4 en el programa Metròpoli, 26 de gener. Entrevistaren a la Dra. Babio 
sobre els beneficis dels lactis.

• Cadena ser, programa Què vols ser?, 27 de gener. La Sra. Gemma Miranda, 
amb motiu de l’any dels llegums, va parlar dels seus beneficis.

• Radio 5, en el programa A su salud, 22 de febrer. La Dra. Babio va opinar sobre 
la relació: lactis, esport i activitat física.

• La Vanguardia, Salut Activa. 29 d’abril. La Sra. Gemma Miranda va proporcio-
nar informació sobre el plat únic.

• Diari de Tarragona, 1 de maig. La Dra. Nancy Babio va parlar sobre el veganis-
me a Tarragona.

• El País, 11 de maig. La Dra. Babio va aportar informació sobre la situació del 
veganisme a Barcelona.

• Vogue, 15 de novembre. La Presidenta del CoDiNuCat va col·laborar a l’arti-
cle titulat Todo lo que una manzana al día puede hacer por ti.

• Ràdio COPE Tarragona, des del mes de setembre la Sra. Giner tracta diferents 
temes d’alimentació tots els dimarts 12-13 h. 

6.3.1 Servei Català de la Salut
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El dia 15 d’abril de 2016 es va firmar un conveni de col·laboració entre la Sociedad 
Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN) i el CoDiNuCat. El present conveni 
presenta la finalitat d’establir un marc de col·laboració en matèries de formació, inter-
canvi d’informació, investigació, difusió i divulgació d’activitats d’interès i de caràcter 
científic. Endemés, compromet a les dues entitats a obrir vies de col·laboració que 
beneficiïn als col·legiats del CoDiNuCat i als associats de SEDYN.

6.3.2 Sociedad Científica Española de Dietética i Nutrición

Imatge de la firma del 
conveni

Imatge representativa de la 
Jornada formativa.

6.4 Participació i desenvolupament de projectes

El dia 15 de juny es va activar el conveni de col·labora-
ció entre els membres col·legials del CoDiNuCat i l’As-
sociació Catalana de Celiaquia. Mostra d’això va ser 
la celebració de la Jornada formativa realitzada el dia 
21 d’octubre a la Seu de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu de la Jornada va ser aportar 
informació sobre “Patologies relacionades amb la in-
gesta de gluten i el seu tractament nutricional”.  

6.4.1 CoDiNuCat – Associació de celíacs de Catalunya
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La Taula de Diàleg per a la prevenció de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) 
dóna resposta a la sol·licitud realitzada per l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia 
de l’Agència Catalana del Consum. La finalitat global és vigilar i combatre tots aquells 
factors socials i de consum que potencien l’increment d’aquestes malalties.

Diverses entitats es van aplegar a la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels TCA, entre 
elles el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.  Oferir una xarxa de recursos 
per donar servei assistencial als que pateixen algun trastorn de comportament alimen-
tari és clau. El servei assistencial inclou diversos tractaments multidisciplinaris (mèdic, 
dietètic-nutricional, psicològic, etc.). Es van mostrar els últims avenços i es va concre-
tar el full de ruta a seguir. És per aquest motiu que la Dra. Babio va participar el passat 
1 de juny al grup d’Anorèxia i Família. En posteriors trobades, la Sra. Natalia Alimbau va 
representar el CoDiNuCat. 

A partir del mes d’agost, el Sr. Miguel Reverte, va establir diferents reunions amb la 
Fundació Casa Ametller. Ambdues entitats, que en compartiren la premissa d’alimen-
tació saludable, van creure oportú establir un conveni de col·laboració. Entre les mis-
sions principals destaca la col·laboració en l’organització d’un esdeveniment conjunt, 
on la Fundació Casa Ametller s’ocuparia de les costes econòmiques i el CoDiNuCat 
de la visió científica. En la mateixa línia, es va parlar de potenciar la figura del Dietis-
ta-Nutricionista a la societat, mitjançant la redacció d’escrits en la revista mensual de 
la Fundació, a condició què es pagui al D-N pel servei realitzat.

El dia 21 de desembre, el Sr. Miguel Reverte, conjuntament amb el Sr. Jordi Sarola, es 
reuniren amb el Dr. Alfred Irurtia professor de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya i president de l’Escola Catalana de Cineantropometria (ECC). En aquesta 
trobada, es presentaren les instal·lacions, així com a tot l’equip del projecte, i s’inter-
canviaren opinions per tal de recolzar-se en projecte i crear-ne de conjunts. 

6.4.2 Participació en la Taula de diàleg per a la prevenció de Trastorns de 
la Conducta Alimentària

6.4.3 Reunions amb Fundació Casa Ametller

6.4.4 Trobada amb l’Escola Catalana de Cineantropometria

6.5 Lluita en contra de l’intrusisme

El dia 15 de desembre el CoDiNuCat va donar a conèixer la sol·licitud emesa a la Uni-
versitat de Barcelona demanant la seva cessació com a entitat certificadora del Post-
grau Universitari en psiconeuroimmunoendocrinologia (PNIE), donat que el dit post-
grau forma sobre teràpies de nutrició d’eficiència no provada i no reconegudes pel  
Ministerio de Sanidad, Política y Igualdad. 

Durant el 2016, la Comissió d’Intrusisme es va reunir diverses vegades per estudiar dife-
rents casos d’intrusisme i aplicar les accions segons les recomanacions proporcionades 
pel servei d’advocacia que es disposa. 

6.5.1 Es sol·licita a la Universitat de Barcelona que deixi d’avalar el Post-
grau Universitari en psiconeuroimmunoendocrinologia
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En la mateixa línia de l’apartat anterior, el dia 16 de novembre es va fer pública la 
queixa traslladada per part del CoDiNuCat a la Defensora de l’Audiència de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en relació a la participació conti-
nuada del Sr. Xevi Verdaguer al programa de TV3 “Divendres” i als missatges que difon. 
Per aquesta raó el CoDiNuCat va demanar a TV3 i a CCMA que vetlli pels interessos 
dels consumidors i usuaris en matèria de salut pública garantint que la informació sa-
nitària que es dóna als espectadors provingui dels professionals sanitaris competents 
per a l’exercici professional.

El dia 20 de gener del 2016, el CoDiNuCat va entregar 24 esmenes als Estatuts provisio-
nals del Consejo General de Colegios oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Posteriorment, 
el dia 14 de març, es defensaren les esmenes proposades i es va participar en la redac-
ció dels estatuts provisionals. 

El 15 de juny, amb motiu de les queixes vers la sol·licitud d’informació personal dels seus 
col·legiats per part de l’autoanomenat Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de 
España, el Col·legi va emetre un comunicat on va mostrar el seu desacord. El dia 20 de 
juliol, el CoDiNuCat va votar no ratificar la proposta d’estatus presentats pel Consejo, ja 
que no van tenir accés a ells. Finalment, el dia 20 d’octubre, el Col·legi va sol·licitar de 
forma expressa la suspensió de l’execució de l’acord de ratificació i en conseqüència 
va demanar que no s’adoptés cap acte o decisió d’execució dels mateixos i en parti-
cular que es detingués la remissió dels estatus al ministeri per ser estudiats. Com que no 
és obtenir oposició manifestada, l’executivitat de l’acord de ratificació i presentació 
dels estatuts provisionals va quedar suspesa. 

6.5.2 Queixa traslladada a la Defensora de l’Audiència de la Corporació 
Catalana de Mitjans audiovisuals

6.6 El Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar, el dia 30 de desembre, als 
membres de la Junta de Govern del CoDiNuCat la desestimació íntegra de la sentèn-
cia rebuda el 29 de novembre del 2013. Així mateix, imposà el pagament dels costos 
processals al demandant. La desestimació va confirmar que el CoDiNuCat no va vul-
nerar el principi de funcionament democràtic ni les garanties dels col·legiats i que els 
al·legats van ser suficientment fonamentats.

6.7 Legitimat dels Estatuts

Recull il·lustratiu dels
Estatuts del CoDiNuCat.
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7. Dades financeres
Tot seguit s’exposa la informació econòmica resultant de l’any 2016.

7.1 Balanç corresponent al 31 de desembre de 2016

IMPORT %
1 LLOGUER DESPATX 15.125,00 € 7,54%

2 MANTENIMENT DESPATX 
(neteja,telef,suminis..) 6.198,80 € 3,09%

3 RECURSOS HUMANS (cost 
sou + cost s.social) 31.986,55 € 15,96%

4 SERVEIS JURÍDICS 11.308,27 € 5,64%
5 GESTORIA COMPTABLE 4.501,20 € 2,25%

6
ASSEGURANÇA 
CODINUCAT I JUNTA 
DIRECTIVA

14.711,94 € 7,34%

7 PROTECCIÓ DE DADES 482,27 € 0,24%

8 VIGILÀNCIA DE LA SALUT I 
PREVENCIO 327,68 € 0,16%

9 SERVEIS BANCARIS 1.499,01 € 0,75%
10 MATERIAL D'OFICINA 856,22 € 0,43%

11 DESPESES SEGELLS, 
ENVIAMENTS… 1.215,99 € 0,61%

12 MANTENIMENT 
INFORMÀTIC 6.647,34 € 3,32%

13 DESPLAÇAMENTS I DIETES 
DE REPRESENTACIÓ 7.291,83 € 3,64%

14 HONORARIS ALTRES 
PROFESSIONALS 1.964,31 € 0,98%

15 FORMACIÓ I 
ESDEVENIMENTS 81.234,57 € 40,52%

16 PUBLICITAT I 
PROPAGANDA 9.825,17 € 4,90%

17 TRIBUTS 3.286,97 € 1,64%

18 DESPESES IVA NO 
DEDUIBLE 0,00 € 0,00%

19 DESPESES VARIES 2.007,10 € 1,00%
200.470,22 € 100%

IMPORT %

1 QUOTA ANUAL 
EXERCENTS 129.680,00 € 55,08%

2 QUOTA ALTES NOVES 
2016 17.300,00 € 7,35%

3 QUOTA BONIFICADA 3.720,00 € 1,58%

4 REFACTURACIÓ DESPESES 
BANCÀRIES 642,11 € 0,27%

5 FORMACIÓ I 
ESDEVENIMENTS 61.671,83 € 26,19%

6 JORNADES 2016 6.949,54 € 2,95%

7 ASSEGURANÇA 
CODINUCAT 2.964,40 € 1,26%

8 ALTRES INGRESSOS 12.518,18 € 5,32%
235.446,06 € 100%

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS 31/12/2016 =

DESPESES

TOTAL DESPESES 31/12/2016 



Memòria Anual 2016 - CoDiNuCat36

7.2 Compte de pèrdues i guanys corresponents al 31 de desembre de 2016

235.446,06 €
200.470,22 €

6.959,50 €

28.016,34 €

154.353,20 €

0,00 €

0,00 €

34.975,84 €

0,00 €

178.172,54 €

20,72 €

TOTAL INGRESSOS 2016

TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2016

 AMORTITZACIÓ 
D'IMMOBILITZAT

TOTAL DESPESES 2016

RESULTAT TEÒRIC (SENSE 
AMORTIZ.) 2016

SALDO FINAL BANC 2016

SALDO FINAL CAIXA (efectiu) 
2016

DIPÒSIT FIANÇA 
CONSTITUIDA DESPATX

SALDO APERTURA BANC 
1/1/2016

APORTACIÓ ACDN

TOTAL INVERSIONS 
EFECTUADES EN 2016 
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7.3 Memòria i informe de l’auditoria corresponent a l’exercici 2016
Tal com detalla l’article 67 dels Estatuts del CoDiNuCat, s’adjunten a aquesta 
memòria la memòria i l’informe de l’auditoria realitzades per analitzar la gestió fi-
nancera i pressupostària del Col·legi.

 

 
 

                                                               MEMÒRIA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2016 
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1. Activitat de l' entitat 

 

1.1. Constitució 

 

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (el Col·legi) és una corporació de dret 

públic, de base associativa i funcionament democràtic, amb personalitat jurídica pròpia i 

plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. 

 

Es regeix per la normativa vigent a Catalunya en matèria de col·legis professionals. 

 

Va ser promogut per l'Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes i creat per Decret 

152/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, del 

Govern de la Generalitat (DOGC de 11 d'abril de 2013), a l'empara de la Llei 7/2006, de 31 de 

maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, en exercici de la 

competència prevista a l'article 125 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i amb respecte al 

que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució. 

 

L'àmbit territorial del Col·legi és Catalunya. 

 

La seu del Col·legi és a Barcelona, al carrer Via Laietana, 38, planta 1, porta 1. 

  

1.2. Funcions 

 

Les seves funcions són, entre d’altres, ordenar l’exercici de la professió de dietista-

nutricionista, de tal manera que respongui als interessos i a les necessitats de la societat, 

vetllar pels drets i pel compliment dels deures de les persones col·legiades i promoure que el 

seu exercici professional s'adeqüi a la normativa i representar i defensar els interessos 

generals de l'exercici de la professió de dietista-nutricionista davant les administracions 

públiques. 
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1.3. Activitats 

 

El Col·legi pot decidir l'exercici d'activitats d'interès col·lectiu i la prestació de serveis als 

col·legiats i, entre d'altres, dur a terme tasques de promoció de la recerca en nutrició 

humana i dietètica, exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència 

relacionada amb les ciències de la salut, oferir mediacions i arbitratges en els conflictes 

professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i tercers, i 

formar part d’organitzacions o institucions creades per a la representació d'interessos 

professionals. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 

2.1. Imatge fidel. 

 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels  registres comptables del Col·legi i es 

presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla 

General de Comptabilitat i en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el 

Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i dels resultats de l'entitat. 

 

El Col·legi no ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda 

continguts en el Decret que aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en la legislació comptable 

vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes. 

 

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
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2.3. Comparació de la informació 

 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cada una de les partides del balanç de situació, el 

compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis al patrimoni net i la memòria dels Comptes Anuals 

del present exercici, les corresponents a l’exercici 2015. Ambdues partides són comparables. 

2.4. Agrupació de partides. 

 

No es presenten elements patrimonials que han estat objecte d’agrupació al balanç, compte 

de pèrdues i guanys o a l’estat de canvis en el patrimoni net. 

 

2.5. Elements recollits en diverses partides. 

 

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de 

situació. 

 

2.6. Canvis en criteris comptables. 

 

Durant l’exercici 2016 no s’han realitzat ajustaments per canvis en criteris comptables 

respecte dels aplicats en l’exercici anterior. 

 

2.7. Correcció d'errors. 

 

Els Comptes Anuals de l’exercici 2016 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència 

d’errades detectades en l’exercici corresponents a exercicis anteriors. 

 

3. Aplicació de resultat 

 

La Junta de Govern del Col·legi, proposarà a l’Assemblea Ordinària de Col·legiats, la següent 

proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2016: 
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Bases de repartiment Import 
Excedent de l'exercici 28.016,34 
Total base de repartiment =  Total aplicació 28.016,34 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social   
Fons especials   
Romanent 28.016,34 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   
Total aplicació =  Total base de repartiment 28.016,34 

 

La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2015 aprovada per l’Assemblea va ser la 

següent:  

Bases de repartiment Import 
Excedent de l'exercici 53.840,44 
Total base de repartiment =  Total aplicació 53.840,44 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social   
Fons especials   
Romanent 53.840,44 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   
Total aplicació =  Total base de repartiment 53.840,44 

 

 

 

4. Normes de registre i valoració 

 

4.1. Immobilitzat intangible 

 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es 

valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada 

i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en 

funció de la seva vida útil d’acord amb els següents coeficients: 

 

Element 
Vida útil 
estimada Coeficient 

Aplicacions informàtiques 3 anys 33% 
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4.1.a. Aplicacions informàtiques 

 
Es valoren al preu d’adquisició o cost de producció, incloent-hi en aquest epígraf les despeses 

de desenvolupament de planes web. 

Les despeses del personal propi que hagi treballat en el desenvolupament de les aplicacions 

informàtiques s’inclouen com un major cost d’aquestes, amb abonament a l’epígraf “Treballs 

realitzats per a l’immobilitzat intangible” del compte de pèrdues i guanys. 

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de 

manteniment són carregades en el compte de pèrdues i guanys en l’exercici en que es 

produeixen. 

4.2. Béns integrants del patrimoni cultural 

 

El Col·legi no té béns d'aquesta categoria. 

 

4.3. Immobilitzat material 

 

4.3.1 Cost 

 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de 

producció. 

 

Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament 

dels projectes d'instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, 

fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.  

 

Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material s’inclouen en el 

preu d’adquisició o cost de producció quan no són recuperables directament de la Hisenda 

Pública. 
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Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé 

exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de 

la seva vida útil. 

 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, 

seguint el principi de l' import, com cost de l'exercici en el qual s'incorren. 

 

4.3.2. Amortització 

 

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual 

van ser projectats. 

 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius 

menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els 

edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte 

d'amortització. 

 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 

contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges 

d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com terme mitjà, dels 

diferents elements: 

 

Element 
Vida útil 
estimada Coeficient 

Altres instal·lacions 8 anys 12% 
Mobiliari 6 anys 15% 
Equips informàtics 4 anys 25% 
Altre immobilitzat material 4 anys 25% 

 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç. 
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4.3.3. Deteriorament del valor dels actius materials  

 

En la data de cada balanç de situació, el Col·legi revisa els imports en llibres dels  seus actius 

materials per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua 

per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es 

calcula amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si 

l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius, 

el Col·legi calcula l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany 

l'actiu. 

 

L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el 

valor d'ús. En l’avaluació del valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats s'han descomptat 

al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans d'impostos que reflecteix les 

valoracions actuals del mercat pel que fa al valor temporal dels  diners i els riscos específics 

de l'actiu per al qual no s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats. 

 

Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d'efectiu) és inferior 

al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) es redueix al seu 

import recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com 

despesa. 

 

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de 

l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import 

recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en 

llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de 

valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. 

 

 

 

 



Memòria Anual 2016 - CoDiNuCat44

 

 
 

                                                               MEMÒRIA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2016 
 
 
 

8 
 

4.4. Inversions immobiliàries  

 

El Col·legi no disposa de cap terreny o construcció que es destini a l'obtenció d'ingressos per 

arrendaments o que es posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva 

alienació. 

 

4.5. Arrendaments 

 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les seves 

condicions es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari, substancialment, els riscos i els 

beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es 

classifiquen com arrendaments operatius. 

 

Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria 

d'actiu a què correspon el bé arrendat, amortitzant-ne en la seva vida útil prevista seguint el 

mateix mètode que per als actius en propietat. 

 

No existeix cap bé del immobilitzat que estigui subjecte a un contracte d'arrendament 

financer. 

 

En les operacions d’arrendaments operatius, la propietat del bé arrendat i, substancialment, tots 

els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen sobre l’arrendador. 

 

4.6. Permutes 

 

Durant l'exercici el Col·legi no ha realitzat cap operació d’aquesta naturalesa. 

 

4.7. Actius financers i passius financers 

 

Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan el Col·legi es converteix en una 

part obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les disposicions del mateix. 
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A efectes de la seva valoració es classifiquen en categories. 

 

4.7.1. Categories d’actius financers. 

 

Les diferents categories d'actius financers són les següents: 

 

a. Actius financers a cost amortitzat 

 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu cost, que ha 

d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que 

els siguin directament atribuïbles. 

 

Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 

tipus d’interès contractual, així com els avançament i crèdits al personal i les fiances es 

valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 

significatiu. 

 

Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 

amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, 

aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 

No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’ha valorat inicialment 

pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 

 

Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una 

despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 

 

b. Actius financers mantinguts per a negociar  

 

Els actius financers mantinguts per a negociar es valoren inicialment pel seu valor raonable, 

que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de 
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la contraprestació lliurada. Els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles es 

reconeixen en el compte de resultats de l’exercici. 

 

Si es tracta d’instruments de patrimoni forma part de la valoració inicial l’import dels drets 

preferents de subscripció i similars que, si s’escau, s’hagin adquirit. 

 

Posteriorment, els actius financers mantinguts per a negociar es valoren pel seu valor 

raonable, sense deduir els costos de transacció en les quals es pugui incórrer en la seva 

alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable s’imputen en el compte de 

resultats de l’exercici. 

 

c.  Actius financers a cost 

 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu cost, que ha 

d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que 

els siguin directament atribuïbles. 

 

Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost. 

 

Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una 

despesa o un ingrés, respectivament en el compte de pèrdues i guanys. 

 

4.7.2. Categories de passius financers 

 

Les diferents categories de passius financers són les següents: 

 

a. Passius financers a cost amortitzat 

 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor de 

cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustada pels costos 

de transacció que els siguin directament atribuïbles. 
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Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 

tipus d’interès contractual, així com les fiances, es valoren pel seu valor nominal quan 

l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 

amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, 

aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 

No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’han valorat inicialment 

pel seu valor nominal, es continuen valorant per l’import esmentat. 

 

b. Passius financers mantinguts per a negociar 

 

Es considera que un passiu financer es posseeix per a negociar quan: 

 

1) Formi part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats 

conjuntament de la qual hi hagi evidències d’actuacions recents per a obtenir guanys 

en el curt termini, o 

 

2) Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia 

financera ni hagi estat designat com a instrument de cobertura. 

 

El fet que un passiu financer s’utilitzi per a finançar activitats de negociació no implica per sí 

sol la seva inclusió en aquesta categoria. 

 

També s’inclouen en aquest apartat, cas d’haver-n’hi, els passius financers híbrids. 

 

S'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de 

transacció que ha estat directament atribuïbles s'han registrats en el compte de resultats.  
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També s'han imputat al compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor 

raonable. 

 

4.8. Existències 

 

Al tancament del exercici el Col·legi no presentava cap import en aquest apartat. 

 

4.9. Impost sobre beneficis 

 

El Col·legi està parcialment exempt de l’Impost sobre Societats. Aquesta exempció no inclou 

els rendiments obtinguts durant l’exercici de les activitats classificades com a econòmiques i 

els rendiments obtinguts per la cessió o increment de patrimoni, excepte quan són 

susceptibles de reinversió. El tipus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és 

del 25%. 

 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre 

beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels  actius i passius per impostos 

anticipats, diferits i crèdits fiscals. 

 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost 

corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, 

després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i 

passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives 

com per deduccions. 

 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen 

com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els 

imports en llibres dels  actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables 

negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades 

fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que 

correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 
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4.10. Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es 

produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència 

del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els 

ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports 

a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els 

descomptes i impostos. 

 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del 

principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 

 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client. Els 

quals en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es 

valoren al menor valor entre Is costos incorreguts i l’estimació d'acceptació. 

 

4.11. Provisions i contingències  

 

Els comptes anuals de l’entitat recullen totes les provisions significatives en les quals és 

major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin 

obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible 

sobre les conseqüències del succés que les motiven i són estimades en ocasió de cada 

tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions especifiques per a les quals 

van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan 

aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen. 
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4.12. Elements patrimonials de naturalesa medi ambiental  

 

El Col·legi no disposa de cap element patrimonial que pugui afectar al medi ambient de 

forma significativa. 

 

4.13. Despeses de personal 

 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries 

o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, 

vacances o havers variables i les seves despeses associades. 

 

4.14. Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos 

directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com 

ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses 

derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com 

passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

4.15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

 

Les operacions comercials amb parts vinculades es realitzen a preus de mercat. 

 

 

5. Immobilitzat material  

 

Les partides que componen l'immobilitzat material de l’entitat, així com el moviment de 

cadascuna d’aquestes partides durant l’exercici 2016, es pot observar en el quadre següent: 
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Cost Saldo 2015 Dotacions 
Aportacions 

no dineràries 
Ampliacions 

o millores Baixes Traspassos Saldo 2016 
Terrenys i béns naturals 0,00           0,00 
Altres instal·lacions 1.730,30           1.730,30 
Mobiliari 6.199,79           6.199,79 
Equips per al procés d'informació 3.933,41 2.225,95         6.159,36 
Elements de transport 0,00           0,00 
Altre immobilitzat material 470,77           470,77 
Total 12.334,27 2.225,95 0,00 0,00 0,00 0,00 14.560,22 
Amortització acumulada             
Altres instal·lacions (296,38) (207,64)         (504,02) 
Mobiliari (1.395,39) (929,97)         (2.325,36) 
Equips per al procés d'informació (1.009,61) (1.156,87)         (2.166,48) 
Elements de transport 0,00 0,00         0,00 
Altre immobilitzat material (210,49) (117,70)         (328,19) 
Total (2.911,87) (2.412,18) 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.324,05) 
Deteriorament             
Altres instal·lacions 0,00           0,00 
Mobiliari 0,00           0,00 
Equips per al procés d'informació 0,00           0,00 
Elements de transport 0,00           0,00 
Altre immobilitzat material 0,00           0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor net 9.422,40           9.236,17 

 

Les partides que componen l'immobilitzat material de l’entitat, així com el moviment de 

cadascuna d'aquestes partides de l'exercici 2015 es pot observar en el quadre següent: 

Cost Saldo 2014 Dotacions 
Aportacions 

no dineràries 
Ampliacions 

o millores Baixes Traspassos Saldo 2015 
Terrenys i béns naturals 0,00           0,00 
Altres instal·lacions 1.730,30           1.730,30 
Mobiliari 6.199,79           6.199,79 
Equips per al procés d'informació 2.003,54 1.929,87         3.933,41 
Elements de transport 0,00           0,00 
Altre immobilitzat material 470,77           470,77 
Total 10.404,40 1.929,87 0,00 0,00 0,00 0,00 12.334,27 
Amortització acumulada             
Altres instal·lacions (88,74) (207,64)         (296,38) 
Mobiliari (465,42) (929,97)         (1.395,39) 
Equips per al procés d'informació (388,09) (621,52)         (1.009,61) 
Elements de transport 0,00           0,00 
Altre immobilitzat material (92,79) (117,70)         (210,49) 
Total (1.035,04) (1.876,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.911,87) 
Deteriorament             
Altres instal·lacions 0,00           0,00 
Mobiliari 0,00           0,00 
Equips per al procés d'informació 0,00           0,00 
Elements de transport 0,00           0,00 
Altre immobilitzat material 0,00           0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor net 9.369,36           9.422,40 
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6. Immobilitzat intangible 

 

Les partides que componen l'immobilitzat intangible de l’entitat, així com el moviment de 

cadascuna d’aquestes partides durant l’exercici 2016, es pot observar en el quadre següent: 

 

Cost Saldo 2015 Dotacions 
Aportacions 

no dineràries 
Ampliacions 

o millores Baixes Traspassos Saldo 2016 
Aplicacions informàtiques 12.843,47 1.543,96       0,00 14.387,43 
                
Total 12.843,47 1.543,96 0,00 0,00 0,00 0,00 14.387,43 
Amortització acumulada             
Aplicacions informàtiques (702,68) (4.547,32)         (5.250,00) 
Total (702,68) (4.547,32) 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.250,00) 
Deteriorament             
Aplicacions informàtiques 0,00           0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor net 12.140,79           9.137,43 

 

 

Les partides que componen l'immobilitzat material de l’entitat, així com el moviment de 

cadascuna d'aquestes partides de l'exercici 2015 es pot observar en el quadre següent: 

Cost Saldo 2014 Dotacions 
Aportacions 

no dineràries 
Ampliacions 

o millores Baixes Traspassos Saldo 2015 
Aplicacions informàtiques 677,36 10.925,38       1.240,73 12.843,47 
Avançaments per a 
immobilitzacions intangibles 1.240,73         (1.240,73) 0,00 
Total 1.918,09 10.925,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12.843,47 
Amortització acumulada             
Aplicacions informàtiques (175,86) (526,82)         (702,68) 
Total (175,86) (526,82) 0,00 0,00 0,00 0,00 (702,68) 
Deteriorament             
Aplicacions informàtiques 0,00           0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor net 1.742,23           12.140,79 

 

 

7. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 

Els arrendaments operatius en els que el Col·legi ha estat part arrendatària durant l’exercici 

2016 i 2015, són els següents: 
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Contracte 2016 2015 
Objecte Oficina Oficina 
Data d'inici 16/02/2016 11/02/2014 
Durada  2 anys 2 anys 
Prorrogable si si 
Quotes reconegudes com a despesa 15.125,00 10.085,00 
Pagaments mínims per arrendament 15.972,00 10.890,00 
Quotes contingents 0,00 0,00 
Quotes de subarrendament 0,00 0,00 

 

8. Actius financers 

 

La informació sobre els actius financers, incloent la partida d’efectiu, es mostra en els 

quadres següents: 

 

  Instruments financers a llarg termini     

  
Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres Total 
Categoria 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
Actius 
financers a cost 
amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 
Actius 
financers 
mantinguts per 
a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actius 
financers a cost  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 

         
           Instruments financers a curt termini     

  
Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres Total 
Categoria 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
Actius 
financers a cost 
amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 187.274,58 155.150,45 187.274,58 155.150,45 
Actius 
financers 
mantinguts per 
a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actius 
financers a cost  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 187.274,58 155.150,45 187.274,58 155.150,45 
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El desglossament de la partida “Efectiu i altres actius líquids equivalents”, es pot observar en 

el quadre següent: 

 

Classe Saldo 2016 Saldo 2015 
Caixa 20,72 100,13 
Bancs, comptes corrents 178.171,92 154.691,20 
Total 178.192,64 154.791,33 

 

 

  9. Passius financers 

 

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en la societat. El valor en llibres de cada una de les categories es el següent: 

 

  Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini     

  
Deutes amb entitats 

de crèdit Derivats i altres 
Deutes amb entitats 

de crèdit Derivats i altres Total 
Categoria 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Passius financers a 
cost amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,48 5.156,99 4.545,48 5.156,99 
Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,48 5.156,99 4.545,48 5.156,99 

 

 

Els deutes del Col·legi tenen una durada inferior a un any i no existeixen deutes amb 

garantia real. 

 

10. Fons propis 

 

L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta 

agrupació, es detalla en el quadre següent: 
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El desglossament de la partida “Efectiu i altres actius líquids equivalents”, es pot observar en 

el quadre següent: 

 

Classe Saldo 2016 Saldo 2015 
Caixa 20,72 100,13 
Bancs, comptes corrents 178.171,92 154.691,20 
Total 178.192,64 154.791,33 

 

 

  9. Passius financers 

 

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en la societat. El valor en llibres de cada una de les categories es el següent: 

 

  Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini     

  
Deutes amb entitats 

de crèdit Derivats i altres 
Deutes amb entitats 

de crèdit Derivats i altres Total 
Categoria 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Passius financers a 
cost amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,48 5.156,99 4.545,48 5.156,99 
Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,48 5.156,99 4.545,48 5.156,99 

 

 

Els deutes del Col·legi tenen una durada inferior a un any i no existeixen deutes amb 

garantia real. 

 

10. Fons propis 

 

L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta 

agrupació, es detalla en el quadre següent: 
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  Saldo     Saldo  
Partida 2015 Augments Disminucions 2016 
Fons socials 45.519,54 0,00 0,00 45.519,54 
Fons especials 65.981,45 0,00 0,00 65.981,45 
Excedents d'exercicis anteriors 310,55 53.840,44 0,00 54.150,99 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00 0,00 0,00 
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 53.840,44 28.016,34 (53.840,44) 28.016,34 
Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 165.651,98 81.856,78 (53.840,44) 193.668,32 

 

 

11. Situació Fiscal  

 

11.1. Impostos sobre beneficis 

 

D’acord amb l’article 9.3 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el Col·legi està 

parcialment exempt de l’Impost sobre beneficis.  

 

L’explicació de la diferència que existeix entre l’import net dels ingressos i les despeses de 

l’exercici i la base imposable (resultat fiscal), és la següent: 

 

EXERCICI 2016 
        

  

Compte de 
pèrdues i 

guanys 

Ingressos i 
despeses 

directament 
imputats al 

patrimoni net   

  
Augments / 

(Disminucions) 
Augments / 

(Disminucions) Total 
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 28.016,34   28.016,34 
        
Impost sobre Societats 2.864,16   2.864,16 
Diferències permanents (19.423,85)   (19.423,85) 
Diferències temporànies:       
a) Amb origen en l'exercici 0,00   0,00 
b) Amb origen en exercicis anteriors 0,00   0,00 
Compensació de bases imposables negatives d'exercicis 
anteriors 0,00     
Base imposable (resultat fiscal) 11.456,65 0,00 11.456,65 
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EXERCICI 2015 

  

Compte de 
pèrdues i 

guanys 

Ingressos i 
despeses 

directament 
imputats al 

patrimoni net   

  
Augments / 

(Disminucions) 
Augments / 

(Disminucions) Total 
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 53.840,44   53.840,44 
        
Impost sobre Societats 2.165,78   2.165,78 
Diferències permanents (47.343,11)   (47.343,11) 
Diferències temporànies:       
a) Amb origen en l'exercici 0,00   0,00 
b) Amb origen en exercicis anteriors 0,00   0,00 
Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors 0,00     
Base imposable (resultat fiscal) 8.663,11 0,00 8.663,11 
 

El desglossament de la despesa per Impost sobre Societats en l’exercici 2015 i 2016 és el 

següent: 

 

  Imputació a P i G Imputació a 
  Operacions  Operacions Patrimoni 
EXERCICI 2016 continuades interrompudes Net 
1. Impost corrent 2.864,16     
2. Variació d'impost diferit       
   a) Actiu       
      Diferencies temporànies       
      Crèdit impositiu per bases imposables negatives       
      Altres crèdits       
   b) Passiu       
      Diferències temporànies       
Total 2.864,16 0,00 0,00 

 

  Imputació a P i G Imputació a 
  Operacions  Operacions Patrimoni 
EXERCICI 2015 continuades interrompudes Net 
1. Impost corrent 2.165,78     
2. Variació d'impost diferit       
   a) Actiu       
      Diferencies temporànies       
      Crèdit impositiu per bases imposables negatives       
      Altres crèdits       
   b) Passiu       
      Diferències temporànies       
Total 2.165,78 0,00 0,00 
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11.2. Altres tributs 

 

Els saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre són els següents: 

 

Classe Saldo 2016 Saldo 2015 
IVA 2.394,65 1.392,27 

IRPF 4.247,16 3.771,81 

Seguretat Social 923,09 789,81 

Impost sobre Societats 2.084,48 2.165,78 

Total 9.649,38 8.119,67 
 

 

No existeix cap informació significativa en relació a d’altres tributs. 

 

El Col·legi té pendent de comprovació per les autoritats fiscals dels  principals impostos que li 

són aplicables, els exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016. 

 

12. Ingressos i despeses 

 

12.1. Aprovisionaments 

El desglossament de la partida d’aprovisionaments es pot observar en el quadre següent: 

 

Partida 2016 2015 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 
Variació d'existències de mercaderies 0,00 0,00 
Compres d'altres aprovisionaments 0,00 0,00 
Variació d'existències d'altres aprovisionaments 0,00 0,00 
Treballs realitzats per altres empreses 59.561,65 46.174,23 
Total 59.561,65 46.174,23 

 

 

12.2. Despeses de personal 

 

El desglossament de la partida de despeses de personal és el següent: 
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Partida 2016 2015 
Sous i salaris 24.272,43 34.507,98 
Indemnitzacions 0,00 0,00 
Aportacions i dotacions per a pensions 0,00 0,00 
Seguretat social a càrrec de l'entitat 7.714,12 11.415,45 
Altres càrregues socials 0,00 0,00 
Total 31.986,55 45.923,43 

 

12.3. Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats. 

 

Durant l’exercici 2016 s’han reconegut deterioraments de saldos de deutors per import de 

319’12 Euros.  

 

En l’exercici 2015 no es va produir cap despesa derivades de pèrdues, deteriorament i 

provisions per operacions de les activitats. 

 

12.4. Altres resultats. 

 

El detall dels altres resultats corresponents a l’exercici 2016 i 2015 es desglossen en el 

quadre següent: 

Partida 2016 2015 
Ingressos excepcionals 401,02 11,31 
Despeses excepcionals (197,93) (407,37) 
Total 203,09 (396,06) 

 

Els imports registrats en ambdues partides corresponen a regularitzacions de diversos 

subcomptes comptables. 

 

12.5. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions. 

 

El detall dels ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, obtinguts durant els 

exercicis 2016 i 2015, és el següent: 
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Partida 2016 2015 
Ingressos de promocions 0,00 0,00 
Ingressos de patrocinadors 0,00 0,00 
Ingressos de col·laboradors 12.518,18 17.889,28 
Total 12.518,18 17.889,28 

 

 

12.6. Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades. 

 

En els exercicis 2016 i 2015 el Col·legi no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup i 

associades. 

 

 

13. Operacions amb parts vinculades 

 

Durant els exercicis 2015 i 2016 no s’han rebut ni realitzat aportacions amb l’Associació 

Catalana de Dietistes-Nutricionistes.  

 

Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no han rebut durant els exercicis 2015 i 2016 

cap tipus de retribució com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec. 

 

Les factures emeses per membres de l’òrgan de govern al Col·legi durant l’any 2016, sumen 

la quantitat de 10.690’00 Euros i corresponen a la prestació de serveis de formació.  

 

Les factures emeses per membres de l’òrgan de govern al Col·legi durant l’any 2015, sumen 

la quantitat de 5.695’21 Euros i corresponen a la prestació de serveis de formació.  

 

14. Altra informació 

 

14.1. Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici. 

 

La plantilla del Col·legi durant els anys 2015 i 2016 ha estat la següent: 
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  Exercici 2016 Exercici 2015 
Categoria Homes Dones Homes Dones 
Personal d'administració 0,00 2,00 0,00 3,50 
Total 0,00 2,00 0,00 3,50 

 

 

14.2. Honoraris d’auditoria 

 

L’import meritat per la realització de l’auditoria dels comptes anuals per l’exercici 2016 és de 

mil setze Euros; no hi ha hagut altres serveis facturats. 

 

L’import meritat per la realització de l’auditoria dels comptes anuals per l’exercici 2015 va ser 

de mil Euros; no hi ha va haver altres serveis facturats. 

 

 

14.3. Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors. 

 

La informació en relació als aplaçaments de pagament a proveïdors en operacions comercials 

és la següent: 

 

  2016 2015 
  Dies Dies 
Període mig de pagament a proveïdors 10 11 

 

14.4. Conjunt d’entitats. 

 

El Col·legi va ser promogut per l'Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes. 

 

14.5. Medi ambient 

 

El Col·legi aplica mesures oportunes per tal d'adequar-se a la normativa del medi ambient i 

de minimitzar els efectes d'impacte mediambiental, i no ha dut a terme inversions ni s'ha 

considerat necessari registrar cap dotació per fer front a responsabilitats d'aquesta 

naturalesa. 
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La Junta de govern del Col·legi manifesta que en els presents comptes anuals no existeix cap 

partida que hagi de ser inclosa en el document a banda de la informació mediambiental 

prevista en la resolució del 25 de marc de 2002 de 1' Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

comptes (BOE número 81, de 4 d'abril de 2002). 

 

15. Fets posteriors al tancament. 

 

No s’ha produït cap fet esdevingut amb posterioritat al tancament de l’exercici que afecti a la 

informació d’aquests estats financers. 

 

No s’ha produït cap fet esdevingut amb posterioritat al tancament de l’exercici que afecti al 

principi d’entitat en funcionament. 

 

 

16. Informació segmentada. 

 

La distribució de l’import d’ingressos i despeses de l’exercici 2016 corresponent a les 

activitats del Col·legi es detalla en el quadre següent:  
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Concepte 
Activitat 

d'estructura 

Activitat de 
cursos i 

jornades Total 
        
Ingressos per quotes 152.391,46 0,00 152.391,46 
Ingressos per cursos 0,00 65.392,94 65.392,94 
Ingressos per convenis de col·laboració 12.518,18 0,00 12.518,18 
Ingressos per prestació de serveis 4.742,46 0,00 4.742,46 
Ingressos excepcionals 401,02 0,00 401,02 
Total 170.053,12 65.392,94 235.446,06 
        
Despeses       
Formació 0,00 60.818,20 60.818,20 
Lloguers 15.125,00 0,00 15.125,00 
Reparacions 1.221,50 0,00 1.221,50 
Gestoria 4.501,20 0,00 4.501,20 
Advocats 11.318,77 0,00 11.318,77 
Altres professionals 1.964,31 0,00 1.964,31 
Protecció de dades 482,27 0,00 482,27 
Servei de prevenció 327,68 0,00 327,68 
Assegurances 14.711,94 0,00 14.711,94 
Comissions bancs 1.499,01 0,00 1.499,01 
Publicitat 9.825,17 0,00 9.825,17 
Aigua 53,32 0,00 53,32 
Llum 1.351,40 0,00 1.351,40 
Telèfon 1.074,44 0,00 1.074,44 
Gas 216,55 0,00 216,55 
Informàtica 6.647,34 0,00 6.647,34 
Material d'oficina 856,22 0,00 856,22 
Dietes 7.291,83 20.416,37 27.708,20 
Vigilància de la salut   0,00 0,00 
Segells 499,49 0,00 499,49 
Diversos 1.167,36 0,00 1.167,36 
Constitució Col·legi   0,00 0,00 
Neteja oficina 1.868,98 0,00 1.868,98 
Missatgers 716,50 0,00 716,50 
Alarma 412,61   412,61 
Tributs 735,00 0,00 735,00 
Sous i salaris 24.272,43 0,00 24.272,43 
Seguretat Social 7.714,12 0,00 7.714,12 
Despeses excepcionals 197,93 0,00 197,93 
Amortitzacions i deterioraments 6.959,50 0,00 6.959,50 
Deterioraments 319,12 0,00 319,12 
Impost sobre societats 2.864,16 0,00 2.864,16 
Total 126.195,15 81.234,57 207.429,72 
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La distribució de l’import d’ingressos i despeses de l’exercici 2015 corresponent a les 

activitats del Col·legi, que es va desglossar a la memòria de l’exercici 2015 es reprodueix en el 

quadre següent: 

 

Concepte 
Activitat 

d'estructura 

Activitat de 
cursos i 

jornades Total 
Ingressos per quotes 139.959,21 0,00 139.959,21 
Ingressos per cursos 0,00 74.655,66 74.655,66 
Ingressos per convenis de col·laboració 0,00 17.889,28 17.889,28 
Ingressos per prestació de serveis 0,00 1.799,12 1.799,12 
Ingressos excepcionals 11,31 0,00 11,31 
Total 139.970,52 94.344,06 234.314,58 
        
Despeses       
Formació 0,00 46.174,23 46.174,23 
Lloguers 10.085,00 0,00 10.085,00 
Reparacions 3.186,23 0,00 3.186,23 
Gestoria 4.106,87 0,00 4.106,87 
Advocats 12.646,59 0,00 12.646,59 
Altres professionals 2.881,16 0,00 2.881,16 
Servei de prevenció 417,94 0,00 417,94 
Servei de protecció de dades 480,83 0,00 480,83 
Assegurances 11.438,71 0,00 11.438,71 
Comissions bancs 1.303,03 0,00 1.303,03 
Publicitat 3.443,25 0,00 3.443,25 
Aigua 240,22 0,00 240,22 
Llum 1.763,69 0,00 1.763,69 
Telèfon 1.025,76 0,00 1.025,76 
Gas 43,80 0,00 43,80 
Informàtica 764,24 0,00 764,24 
Material d'oficina 2.044,58 0,00 2.044,58 
Dietes 3.855,52 14.299,74 18.155,26 
Alarma 150,04 0,00 150,04 
Segells 382,55 0,00 382,55 
Diversos 770,24 0,00 770,24 
Quotes 392,72 0,00 392,72 
Neteja oficina 1.716,82 0,00 1.716,82 
Missatgers 377,37 0,00 377,37 
Tributs 1.516,60 0,00 1.516,60 
IVA no deduïble 4.066,18 0,00 4.066,18 
Sous i salaris 34.507,98 0,00 34.507,98 
Seguretat Social 11.415,45 0,00 11.415,45 
Despeses excepcionals 407,37 0,00 407,37 
Amortitzacions 2.403,65 0,00 2.403,65 
Impost sobre societats 0,00 2.165,78 2.165,78 
Total 117.834,39 62.639,75 180.474,14 

 

La xifra d’ingressos s’ha obtingut en la seva totalitat a Catalunya. 
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Els presents comptes anuals han estat formulats a data 31 de març de 2017.   

 

 

 

 

 

NANCY ELVIRA BABIO SANCHEZ     MIGUEL REVERTE LORENZO 

Presidenta       Tresorer 
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7.4 Pressupostos 2017

IMPORT %
1 LLOGUER DESPATX 13.464,00 € 4,46%
2 MANTENIMENT DESPATX 7.500,00 € 2,48%
3 RECURSOS HUMANS (sou + SS) 50.000,00 € 16,56%
4 SERVEIS JURÍDICS 12.500,00 € 4,14%
5 GESTORIA COMPTABLE 4.501,20 € 1,49%

6 ASSEGURANÇA CODINUCAT I JUNTA DIRECTIVA 18.000,00 € 5,96%

7 PROTECCIÓ DE DADES 500,00 € 0,17%
8 VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIÓ 450,00 € 0,15%
9 SERVEIS BANCARIS 1.500,00 € 0,50%
10 MATERIAL D'OFICINA 3.500,00 € 1,16%
11 MANTENIMENT INFORMÀTIC 8.000,00 € 2,65%
12 INVERSIÓ MOBILIARIA 1.500,00 € 0,50%

13 DESPLAÇAMENTS I REPRESENTACIÓ CODINUCAT 22.000,00 € 7,29%

14 GRUPS DE TREBALL 14.000,00 € 4,64%
15 FORMACIÓ 51.000,00 € 16,89%
16 JORNADES 60.000,00 € 19,87%
17 PREVISIÓ ACTIVITATS 25.000,00 € 8,28%
18 DESPESES VÀRIES (tarjetes c. digitals) 8.500,00 € 2,82%

301.915,20 € 100%

IMPORT %
1 QUOTA ANUAL EXERCENTS 130.000,00 € 42,37%
2 QUOTA ALTES NOVES 17.000,00 € 5,54%
3 QUOTA ANUAL BONIFICADA 4.000,00 € 1,30%
4 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 50.000,00 € 16,30%
5 ASSEGURANÇA CODINUCAT 17.179,80 € 5,60%
6 JORNADES 80.000,00 € 26,07%
7 EMPRESES 8.630,00 € 2,81%
8 ALTRES INGRESSOS 0,00 € 0,00%

306.809,80 € 100%

INGRESSOS

AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT = 1.500,00 €

TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2017 = 3.394,60 €

DESPESES

TOTAL DESPESES 31/12/2017 =

TOTAL INGRESSOS 31/12/2017 =

TOTAL DESPESES 2017 = 301.915,20 €

TOTAL INGRESSOS 2017 = 306.809,80 €
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