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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/2362/2012, de 18 d’octubre, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Lo-
gopedes de Catalunya.

Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de 
Catalunya del qual resulta que en data 5 d’octubre de 2012 es va presentar la do-
cumentació prevista a l’article 46 a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació de l’article 
12 dels Estatuts, aprovada en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de 
28 de març de 2012;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a 
la legalitat per la Resolució JUS/2409/2009, de 21 d’agost (DOGC núm. 5460, de 
8.9.2009);

Vist que la modificació de l’article 12 dels Estatuts s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, 
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits 
establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’article 12 dels Estatuts del Col·legi de 
Logopedes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de 
Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

—2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 18 d’octubre de 2012

M. pILAR FERNáNDEz BOzAL

Consellera de Justícia

ANNEx

Modificació de l’article 12 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Article 12
1. La Junta de Govern, practicades les diligències que estimi adients, prendrà 

l’acord d’admissió dintre del termini màxim de tres mesos i el comunicarà al sol-
licitant juntament amb el número de registre que li correspongui.

Des de la data de l’acord, el sol·licitant serà col·legiat a tots els efectes.
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2. Els logopedes que, complint els requisits establerts per l’article 8, vulguin 
exercir la professió hauran d’incorporar-se prèviament al Col·legi en condició de 
persones col·legiades exercents.

Dins d’aquesta categoria s’establiran tres tipus de quotes diferents: l’ordinària o 
íntegra; la reduïda per aquells qui es col·legiïn en els dos anys següents a l’obtenció 
de la titulació de logopeda i que es mantindrà durant un termini de dos anys; i la 
gratuïta per als majors de 65 anys.

3. Les persones col·legiades que, tot i complir els requisits d’incorporació, no 
pretenguin exercir la professió podran incorporar-se voluntàriament al Col·legi en 
condició de persona col·legiada no exercent.

4. Així mateix, la Junta de Govern podrà nomenar col·legiats d’honor a aquells 
qui mereixin un especial reconeixement.
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