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 1.  PREÀMBUL 

 Són funcions pròpies del Col·legi de Logopedes de Catalunya (d’aquí en endavant 
 CLC o el Col·legi) vetllar per la responsabilitat professional i pel respecte dels drets 
 dels ciutadans (  Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals 
 (estatal) i Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades 
 i dels col·legis professionals (catalana))  . És imprescindible garantir un nivell de 
 bona praxi, tant pel bé de l’usuari i del professional com per la dignificació i 
 notorietat de la professió. 

 El primer  Codi d’ètica professional  del CLC es va publicar l’any 2003. La Junta 
 de Govern del CLC ha considerat necessari nomenar un equip redactor que el 
 revisi i l’actualitzi per tal d’ajustar-lo a les situacions que van apareixent en la 
 pràctica logopèdica. 

 L’exercici professional de la logopèdia es regeix per les normes d’aquest codi 
 deontològic (d’ara en endavant, el Codi). El CLC té la competència de vetllar pel 
 compliment dels seus principis i els logopedes i les logopedes  1  de Catalunya 
 resten obligats a seguir-lo i a respectar-ne els principis. Les infraccions de les 
 normes d’aquest codi queden subjectes a les normes disciplinàries previstes pels 
 Estatuts. 

 El Codi dels logopedes té diversos  objectius  : 

 -  Reflectir els valors fonamentals en l’exercici de la professió. 

 -  Especificar el compromís que els logopedes adquireixen vers la persona 
 atesa, les famílies, els companys logopedes, els altres professionals de la 
 salut i els equips de treball, i també vers la societat, a fi de poder oferir una 
 assistència de qualitat. 

 -  Guiar la conducta dels logopedes en el seu exercici professional. 

 -  Establir directrius per a la pràctica científica i clínica basada en els 
 principis d‘autonomia, dignitat, integritat i vulnerabilitat, així com en la 
 responsabilitat i l’equitat. 

 El Codi s’articula i es fonamenta partint dels següents  valors  : 

 -  Respecte  : la valoració dels altres i la consideració de la seva capacitat de 
 decidir sobre el seu propi benestar. 

 1  D’aquí en endavant es farà servir el masculí plural com a forma no marcada per 
 referir-se al col·lectiu de logopedes homes i dones. 



 -  Justícia  : la qualitat de guiar-se per allò que es considera correcte, de 
 donar a cadascú allò que li correspon i de vetllar perquè tothom tingui les 
 mateixes oportunitats. 

 -  Competència  : l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds per 
 exercir la professió de manera eficaç i òptima. 

 -  Responsabilitat  : l’honestedat a l’hora d’exercir la professió i la cura en el 
 seguiment de la qualitat de les pròpies actuacions. 

 2.  NORMES GENERALS 

 2.1.  Els logopedes han de respectar els principis d’aquest codi i 
 promoure el seu compliment sigui quin sigui el seu context de 
 treball. 

 2.2.  Els logopedes han de seguir els principis comuns a tota deontologia 
 de les professions sanitàries: protecció dels drets humans, respecte, 
 honestedat, prudència en l’aplicació de tècniques i instruments, 
 competència professional i fonamentació en l’evidència científica. 
 Han d’assumir la responsabilitat de generar consciència social 
 davant la violació d’aquests drets i denunciar aquesta vulneració 
 quan en tinguin constància. 

 2.3.  Els logopedes han de representar dignament la professió. 

 2.4.  Els logopedes han d’evitar ultrapassar les seves competències i 
 sol·licitar la intervenció d’altres professionals si la situació així ho 
 requereix. 

 2.5.  Els logopedes han de vetllar perquè no es produeixi cap 
 discriminació per motiu de religió, ideologia, ètnia, sexe, identitat de 
 gènere, orientació sexual, condició social, nacionalitat, lloc d’origen, 
 llengua, discapacitat, estat de salut o qualsevol altra condició o 
 circumstància personal o social. 



 3.  EL LOGOPEDA COM A MEMBRE DEL COL·LECTIU 

 3.1.  Conducta professional 

 3.1.1.  Els logopedes necessiten disposar de la titulació acadèmica 
 corresponent per a exercir i no es poden atribuir una 
 especialització no reconeguda oficialment. 

 3.1.2.  Els logopedes tenen el deure de denunciar al CLC aquelles 
 persones que exerceixin activitats logopèdiques sense ser 
 logopedes o sense estar degudament habilitades per a aquest 
 exercici. 

 3.1.3.  Els logopedes només col·laboraran amb personal qualificat 
 degudament i s’abstindran de fer-ho en cas contrari. 

 3.1.4.  Els logopedes posaran en coneixement del CLC aquells logopedes 
 que recomanin tractaments ineficaços o que es facin 
 exclusivament amb fins lucratius. 

 3.1.5.  Els logopedes han de vetllar per l’ús adequat dels termes i 
 instruments propis de la professió, així com defensar l’aplicació de 
 les tècniques i els procediments que li són propis. 

 3.2.  Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat social 

 3.2.1.  Els logopedes han de vetllar pel medi i utilitzar els recursos de 
 manera eficient i sostenible, i, d’aquesta manera, contribuir en 
 l’educació mediambiental de les persones i les comunitats amb les 
 quals treballen. 

 3.2.2.  Els logopedes, en l’exercici de la seva professió, han de minimitzar 
 l’ús de recursos naturals, aigua i energia necessaris per a una 
 determinada actuació; també han de reciclar o reutilitzar materials 
 per augmentar-ne la vida útil. 

 3.2.3.  A l’hora de comprar materials, els logopedes han de procurar 
 valorar el seu cicle de vida (cultiu, transformació, 
 emmagatzematge, transport, venda, disposició final) per reduir 
 l’impacte mediambiental que aquests puguin generar. 



 3.2.4.  Els logopedes han de fer un consum responsable i valorar el 
 compliment dels estàndards de sostenibilitat social considerant 
 productes produïts sota condicions dignes. 

 4.  EXERCICI PROFESSIONAL 

 4.1.  Competència professional 

 4.1.1.  Els logopedes han de vetllar per l’efectivitat de la pràctica 
 logopèdica. Per aquest motiu i per tal de poder aplicar mètodes i 
 procediments basats en les evidències científica i clínica 
 actualitzades la formació continuada és un deure professional dels 
 logopedes durant la seva vida professional. 

 4.1.2.  Els logopedes han de ser competents en l’expressió oral i escrita 
 de la llengua que emprin professionalment i competents 
 vocalment. 

 4.1.3.  Els logopedes han de poder demanar assessorament o supervisió 
 a altres logopedes per tal de proporcionar a la persona atesa el 
 tractament òptim. En cas de no ser competents per atendre el 
 pacient, han de derivar-lo a un altre logopeda amb expertesa en la 
 patologia. 

 4.1.4.  Els logopedes han d’utilitzar les eines pròpies de la disciplina que 
 estiguin validades o reconegudes per la comunitat científica i 
 professional. 

 4.1.5.  Els logopedes han ser competents en l’exercici de la seva 
 professió, i sobretot han de ser prudents a l’aplicar noves 
 tècniques terapèutiques de les quals no hi hagi pautes 
 d’intervenció universalment reconegudes o bé no se n’hagi provat 
 l’eficàcia científicament. 

 4.1.6.  Els logopedes han d’abstenir-se d’emetre opinions o judicis 
 professionals sobre aspectes que no són de la seva competència. 

 4.1.7.  Els logopedes han d’avaluar l’efectivitat de la pròpia feina en cada 
 cas. 



 4.2.  Compliment d’obligacions legals 

 4.2.1.  Els logopedes han d’estar col·legiats per exercir la professió 
 d’acord amb allò previst a la disposició transitòria quarta de la Llei 
 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a 
 la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
 serveis i el seu exercici, així com d’acord amb allò establert a 
 l’article 2.2 dels Estatuts del Col·legi. 

 4.2.2.  El número de col·legiat és personal i intransferible i identifica el 
 professional com a membre del Col·legi. Els logopedes han 
 d’emprar el número de col·legiat per a la seva identificació 
 professional amb responsabilitat. 

 4.2.3.  Els logopedes han de tenir contractada una assegurança de 
 responsabilitat civil d’acord amb allò establert a l’article 9 de la Llei 
 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
 col·legis professionals i l’article 22.3 dels Estatuts del Col·legi, atès 
 que tot logopeda ha de tenir coberts els riscos en què pugui 
 incórrer en concepte de responsabilitat professional. 

 4.2.4.  Els logopedes han de complir amb la normativa vigent en l’exercici 
 de la seva professió, incloent-hi també el deure de complir amb la 
 normativa laboral en el marc de la relació amb el personal laboral o 
 com a professionals autònoms. 

 5.  LA RELACIÓ DEL LOGOPEDA AMB LA PERSONA ATESA 

 5.1.  Marc general de la relació amb la persona atesa 

 5.1.1.  Els logopedes han d’actuar de forma diligent i en benefici de la 
 persona atesa. 

 5.1.2.  En la   priorització de pacients o el triatge es faran servir criteris 
 estrictament clínics. 

 5.1.3.  Els logopedes han d’actuar en el marc de les decisions 
 compartides, en què la persona atesa o la família participa 



 activament junt amb el logopeda en el procés de decisió del 
 tractament. 

 5.1.4.  Quan una persona atesa rebutgi el tractament indicat pel 
 logopeda, aquest té el deure de seguir-la acompanyant en la 
 decisió presa o derivar-la a un altre professional, si s’escau. 

 5.1.5.  Els logopedes es poden negar a assistir la persona que demani 
 dur a terme un tractament que consideren inadequat. Els 
 tractaments sempre s’han de cenyir a la bona praxi. 

 5.1.6.  Els logopedes han de tractar amb respecte les persones i 
 adreçar-s’hi de forma clara i transparent. 

 5.1.7.  Els logopedes han d’evitar fer servir materials que perpetuen 
 estereotips sexistes, racistes, xenòfobs o capacitistes, per tal de 
 vetllar per una representació justa dels col·lectius invisibilitzats i 
 oprimits. 

 5.1.8.  Els logopedes han d’evitar generar falses expectatives a la 
 persona atesa o als familiars. 

 5.1.9.  Els logopedes han de posar sempre a l’abast de la persona atesa 
 els recursos adequats en cada cas i tenir la millor disposició 
 possible per tal de procurar l’objectiu terapèutic de la seva 
 actuació. 

 5.1.10.  En l’atenció de les persones que parlen una llengua diferent de la 
 del logopeda o en el cas de les persones multilingües, s’ha de 
 prendre una decisió compartida amb l’usuari o la família sobre la 
 llengua que es farà servir en la intervenció, tot garantint els drets 
 lingüístics de la persona atesa i tenint en compte el que aquell 
 moment vital requereix. 

 5.1.11.  En el cas que el logopeda no sigui competent en la llengua en què 
 ha de fer-se la intervenció de la persona atesa, ha de procurar 
 derivar el cas a un altre logopeda que sigui coquella llengua. En el 
 cas que aquesta derivació no sigui possible, el logopeda ha de 
 buscar recursos per a incloure la llengua i la cultura de la persona 
 atesa en el tractament, bé sigui a través de possibles intèrprets, bé 
 sigui a través de recursos tecnològics. 



 5.1.12.  Els logopedes han de redactar informes precisos, rigorosos i 
 intel·ligibles per als destinataris. Han d’elaborar i signar els 
 informes inicial, de seguiment i final de les persones ateses amb el 
 seu número de col·legiat. 

 5.1.13.  Els logopedes han de procurar que l’espai físic de treball sigui 
 adequat per a dur a terme el tractament. 

 5.1.14.  Els logopedes han de procurar instaurar una relació de confiança 
 amb la persona atesa, sense establir cap tipus de relació més enllà 
 de la necessària per al tractament. La persona atesa ha de poder 
 expressar les seves necessitats i demandes de manera oberta. 

 5.1.15.  Els logopedes han de revisar periòdicament els objectius 
 terapèutics amb els usuaris i, si és necessari, han de fer les 
 modificacions necessàries. 

 5.1.16.  Els logopedes han d’estar atents al seu estat mental, emocional o 
 físic i si veuen que afecta la seva feina com a logopedes buscar 
 assessorament professional i limitar o interrompre l’activitat fins a 
 recuperar-se. 

 5.1.17.  Els logopedes han de garantir la continuïtat del tractament de la 
 persona atesa i si això no és possible, han de concloure’l i procurar 
 que un altre logopeda pugui seguir amb la intervenció. 

 5.1.18.  Els logopedes han d’evitar iniciar una intervenció quan es 
 considera que és innecessària o ineficaç. També s’ha de finalitzar 
 el tractament quan s’hagin assolit els objectius plantejats, quan la 
 intervenció no progressi, o quan no s’hagi obtingut el benefici 
 terapèutic esperat. 

 5.2.  Informació i comunicació 

 5.2.1.  Els logopedes han de facilitar a la persona atesa o a la família o 
 representant legal la informació necessària per a comprendre la 
 naturalesa del trastorn que pateix, així com l’abast del tractament 
 que se li proposa i els resultats que se’n poden esperar, perquè 
 pugui prendre una decisió autònoma i informada. 



 5.2.2.  Els logopedes s’han d’adaptar a la capacitat de comprensió de la 
 persona atesa o de la seva família a l’hora de traspassar 
 informació, tant si és de forma oral com escrita, per tal d’assegurar 
 la seva intel·ligibilitat. 

 5.2.3.  Els logopedes han d’adaptar la informació tenint en compte 
 l’entorn sociocultural de la persona atesa. 

 5.2.4.  Els logopedes s’han d’assegurar que les persones ateses han 
 entès la informació que se’ls hi ha proporcionat. 

 5.2.5.  Els logopedes han d’explicar amb un llenguatge comprensible la 
 finalitat de l’exploració i els resultats obtinguts. 

 5.3.  Autonomia i presa de decisions 

 5.3.1.  Els logopedes han de respectar l’autonomia de la persona atesa i 
 el dret de cadascú a prendre aquelles decisions que considera que 
 contribueixen a la millora del seu benestar. 

 5.3.2.  Els logopedes han de promoure una presa de decisions 
 compartida amb la persona atesa, entenent que la decisió 
 compartida ha de ser presa de manera consensuada entre els 
 professionals de la salut i el pacient o, si escau, el seu entorn. 

 5.3.3.  Els logopedes han d’entendre el concepte d’autonomia en un sentit 
 ampli, en què els aspectes emocionals, la vulnerabilitat i la 
 interacció amb els altres també influeixen en la presa de decisions. 

 5.3.4.  Els logopedes han d’obtenir el consentiment informat de la 
 persona atesa per a cadascuna de les accions terapèutiques que 
 es duguin a terme. 

 5.3.5.  Els logopedes han d’entendre el consentiment informat com a part 
 del procés assistencial i no com una acció puntual.  Cal que 
 aquesta informació sigui constant i fluïda, de tal manera que el 
 consentiment informat s’haurà d’anar renovant i actualitzant. 

 5.3.6.  Els logopedes han de demanar el consentiment informat escrit en 
 procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a 
 terme procediments nous o que comportin riscos i inconvenients 



 susceptibles de repercutir en la salut i la vida del pacient, d’acord 
 amb el que estableix la normativa vigent. 

 5.3.7.  L’obtenció del consentiment escrit per a aquells casos en què es 
 considera necessari en cap cas ha de substituir la comunicació, el 
 diàleg, la comprensió i la presa de decisions compartides, que són 
 l’essència de l’acte assistencial. 

 5.3.8.  Els logopedes han d’obtenir el consentiment informat escrit de la 
 persona atesa per a l’enregistrament de dades en qualsevol format 
 (vídeo, àudio, fotografia, etc.) amb finalitats de recerca o docents. 

 5.3.9.  Si la persona atesa és menor d’edat d’acord amb la legislació 
 vigent o és una persona amb discapacitat que per resolució judicial 
 té limitada la seva capacitat jurídica i no pot prestar autònomament 
 el seu consentiment per a la realització del tractament, se li ha de 
 facilitar una explicació adequada a la seva capacitat, escoltar-lo i 
 obtenir el consentiment dels representants legals. 

 5.4.  Intimitat de la persona atesa 

 5.4.1.  Els logopedes han de crear  espais de respecte físic i mental per 
 afavorir la intimitat. 

 5.4.2.  Els logopedes tenen el deure de respectar la intimitat personal 
 durant la seva intervenció. 

 5.4.3.  El logopeda ha de demanar autorització a la persona atesa sobre 
 la presència o absència de més professionals o familiars a la 
 consulta. 

 5.5.  Confidencialitat de les dades de la persona atesa 

 5.5.1.  Els logopedes han de facilitar la informació clínica únicament a la 
 persona tractada, que és la dipositària de la informació. 

 5.5.2.  Els logopedes no han d’afavorir la conspiració de silenci, en què la 
 informació circula entre la família i el professional i es manté al 
 marge a la persona interessada. 



 5.5.3.  Els logopedes tenen el deure de mantenir la confidencialitat de les 
 dades de la persona atesa. Els logopedes només poden 
 comunicar a tercers les dades de caràcter personal amb el 
 consentiment exprés del pacient per a usos específics o bé per a 
 requeriments d’instàncies legals superiors, les quals també estan 
 sotmeses a confidencialitat d’acord amb l’establert a la llei. 

 5.5.4.  Els logopedes tenen el deure de mantenir la confidencialitat de les 
 dades de la persona atesa també quan treballen conjuntament 
 amb altres professionals. En aquest sentit, els logopedes han de 
 tenir cura a l’hora de transmetre la informació confidencial dels 
 pacients i fer-ho sempre assegurant-se que les vies i mitjans de 
 transmissió són encriptades, de tal manera que terceres persones 
 alienes al destinatari no puguin tenir accés a aquesta informació. 

 5.5.5.  Els logopedes només han de sol·licitar a les persones ateses la 
 informació imprescindible per a poder dur a terme la intervenció. 

 5.5.6.  Els logopedes han de conservar les històries clíniques i els 
 resultats de les proves de manera que la confidencialitat estigui 
 assegurada i es compleixi la normativa de protecció de dades de 
 caràcter personal. 

 5.5.7.  Els logopedes han d’exigir als seus col·laboradors, com ara 
 alumnes en pràctiques, que mantinguin la confidencialitat i 
 compleixin els drets i deures de la normativa de protecció de 
 dades. 

 5.5.8.  Quan els logopedes exerceixen la seva tasca com a perit, han 
 d’informar la persona atesa que aquest fet  pot afectar la 
 confidencialitat. 

 5.5.9.  Els logopedes no poden emprar en benefici propi, ni de tercers, ni 
 en perjudici de l’interessat, la informació obtinguda en l’exercici 
 professional. 

 5.5.10.  La mort de la persona atesa no eximeix els logopedes de 
 l’obligació de mantenir la confidencialitat. 

 5.5.11.  Els logopedes han de mantenir la confidencialitat que la persona 
 atesa els ha confiat i no compartir públicament dades que permetin 
 identificar-la. 



 5.5.12.  Els logopedes han d’utilitzar de manera responsable les dades de 
 la persona atesa, també quan aquestes siguin informatitzades. La 
 persona atesa té dret: a) a conèixer i controlar les dades 
 informatitzades, que han de ser només aquelles pertinents i 
 necessàries; b) a modificar les dades inexactes, no demostrables; i 
 c) que les dades no surtin de l’àmbit professional. 

 5.5.13.  Els logopedes han d’encriptar aquelles dades que hagin de 
 compartir de forma justificada amb altres professionals. 

 5.6.  Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i 
 teleassistència 

 5.6.1.  Els logopedes hauran de mostrar la mateixa conducta pel que fa al 
 respecte a la intimitat, la confidencialitat, la facilitació d’informació i 
 l’obtenció del consentiment del pacient quan portin a terme 
 tractaments a distància (telerehabilitació). 

 5.6.2.  En el tractament per teleassistència cal respectar els mateixos 
 principis ètics que guien la prestació del tractament en l’assistència 
 presencial. 

 5.6.3.  En el tractament per teleassistència caldrà que els logopedes 
 utilitzin uns mitjans tècnics segurs, que permetin mantenir la 
 confidencialitat de les sessions. 

 5.6.4.  En l’àmbit de la teleassistència, els logopedes han de garantir la 
 intimitat de la persona atesa en tot moment. Cap persona pot tenir 
 accés a les sessions logopèdiques o a les dades utilitzades sense 
 consentiment previ de la persona atesa. 

 5.6.5.  Per a la realització de sessions per videoconferència es recomana 
 obtenir els consentiments informats escrits de la persona atesa o, 
 si escau, dels tutors legals. 

 5.6.6.  La sessió per videoconferència no pot enregistrar-se ni emetre’s 
 sense obtenir permís exprés de la persona atesa o dels tutors 
 legals. 

 5.6.7.  Els logopedes no poden intercanviar comunicacions ni continguts 
 amb usuaris menors d’edat, ja sigui en format audiovisual o 



 textual, com ara correus electrònics o trucades, sense el 
 coneixement i permís dels pares o tutors legals. 

 5.6.8.  Quan es facin servir aplicacions en línia amb menors d’edat per a 
 la intervenció logopèdica, com ara jocs col·laboratius o xats, s’ha 
 d’obtenir el consentiment exprés dels tutors legals. 

 6.  RELACIÓ AMB ALTRES LOGOPEDES 

 6.1.  Els logopedes han de mantenir una actitud de professionalitat i 
 respecte envers altres logopedes. No han de desacreditar altres 
 logopedes, ni causar-los cap mal personal o professional ni afavorir 
 cap desprestigi públic. 

 6.2.  Les discrepàncies professionals han d’ésser discutides entre 
 logopedes i en el si del Col·legi o d’altres organismes o col·lectius 
 professionals. Només quan aquestes vies estiguin exhaurides es 
 podrà recórrer a altres instàncies. 

 6.3.  Els logopedes que substitueixen altres logopedes, quan acaben la 
 substitució no han de captar de forma deslleial o deshonesta les 
 persones ateses. Els logopedes substituïts han de facilitar tota la 
 informació necessària perquè es continuï duent a terme el 
 tractament. Els logopedes substituts han de respectar la feina duta a 
 terme pels logopedes que substitueixen. 

 6.4.  Els logopedes han d’evitar captar clients de forma deslleial o 
 deshonesta mitjançant pràctiques que degradin la dignitat de les 
 persones o la dignificació de la professió. 

 6.5.  Els logopedes han de col·laborar amb la persona atesa quan 
 aquesta demani una segona opinió diagnòstica o terapèutica. Els 
 logopedes han d’acceptar que la persona atesa canviï de logopeda. 
 Si la persona atesa canvia de logopeda, és desitjable una bona 
 comunicació entre professionals, llevat que la persona atesa indiqui 
 el contrari. 



 7.  RELACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS O INSTITUCIONS 

 7.1.  Els logopedes col·laboraran amb altres professionals o equips amb 
 l’objectiu d’obtenir un benefici per a les persones tractades. 

 7.2.  Els logopedes han de tenir relació amb altres professionals amb 
 l’objectiu de compartir i generar nou coneixement. 

 7.3.  Els logopedes han de col·laborar interdisciplinàriament amb altres 
 professionals quan sigui necessari, sense perjudici de les 
 competències i coneixements de cadascun i evitant duplicar accions 
 innecessàriament. 

 7.4.  Els logopedes han de conèixer els límits de la seva actuació 
 professional i no cometre intrusisme. 

 8.  DOCÈNCIA I RECERCA 

 8.1.  Docència 

 8.1.1.  Els logopedes, en la mesura de les seves possibilitats, han de 
 contribuir en la formació professional dels estudiants de logopèdia i 
 han de col·laborar en la formació d’altres professionals, tot oferint 
 l’experiència i els coneixements a les necessitats del seu 
 aprenentatge. 

 8.1.2.  Els logopedes, durant la docència, han de vetllar perquè els 
 estudiants coneguin els principis d’aquest codi. 

 8.1.3.  Els logopedes han d’assumir la responsabilitat del tractament i no 
 l’han de deixar a mans dels estudiants en pràctiques sense la seva 
 supervisió. Quan, per raons de formació, s’autoritzi un estudiant a 
 realitzar una teràpia a una persona atesa, aquest o els seus 
 familiars hauran d’estar-ne informats i poder-s’hi negar si no hi 
 estan d’acord. 

 8.1.4.  Els logopedes han de facilitar l’aprenentatge i han de transmetre 
 els valors, els coneixements i les habilitats de la logopèdia. S’han 
 de responsabilitzar de les activitats que l’estudiant duu a terme i 
 han d’adequar les tasques al seu nivell de competència. 



 8.2.  Recerca 

 8.2.1.  Els logopedes han de vetllar per la veracitat de les dades 
 recollides en el transcurs de la investigació. 

 8.2.2.  Els logopedes han de respectar la propietat intel·lectual i evitar el 
 plagi de treballs d’altres autors. Cal citar l’origen d’aquestes dades 
 si s’utilitzen. 

 8.2.3.  Els logopedes, ja sigui en qualitat d’investigadors principals en una 
 recerca o com a col·laboradors, han de protegir els drets de les 
 persones i han de complir la legislació i les declaracions ètiques 
 internacionals. 

 8.2.4.  Els logopedes que portin a terme una investigació han de sotmetre 
 els seus projectes a l’aprovació del Comitè d’Ètica de l’entitat 
 corresponent. 

 8.2.5.  Els logopedes que duguin a terme una investigació han d’obtenir el 
 consentiment informat dels participants o, quan escaigui, dels 
 tutors legals. L’atorgament del consentiment ha de ser per escrit i 
 ha d’estar signat pel mateix participant o per les persones que el 
 representen. 

 8.2.6.  Els logopedes han de mantenir l’anonimat dels participants en la 
 investigació sempre que la metodologia emprada ho permeti. 
 Només es podrà fer ús de les seves dades personals si hi han 
 donat un consentiment explícit. 

 8.2.7.  Els logopedes han d’interrompre la investigació si, durant el seu 
 curs, es detecta un possible perill. 

 8.2.8.  Els logopedes han de difondre els resultats rellevants de la seva 
 investigació prioritàriament en publicacions científiques i en les 
 plataformes habituals de comunicació científica i activitats docents. 
 En la difusió dels resultats s’ha d’evitar crear falses expectatives a 
 les persones implicades. 



 9.  PUBLICITAT 

 9.1.  Els logopedes han de contribuir a la màxima dignificació de la 
 professió i no poden utilitzar mitjans o missatges publicitaris que hi 
 atemptin. 

 9.2.  Els logopedes, en les entrevistes a mitjans de comunicació, han de 
 vetllar per la promoció i dignitat de la professió. 

 9.3.  Els logopedes poden respondre consultes a través dels mitjans de 
 comunicació de masses; han de diferenciar la seva opinió personal 
 de la que defensen com a professionals de la logopèdia. 

 9.4.  Els anuncis, plaques o impresos han de ser específics i han 
 d’indicar el nom, la titulació professional i el número de col·legiació. 

 9.5.  Els logopedes només podran utilitzar fotografies,  noms  o altres 
 elements que permetin la identificació de la persona atesa en la 
 publicitat del seu servei si tenen l’autorització prèvia signada. 

 9.6.  Els logopedes no han d’atribuir-se titulacions ni especialitats 
 professionals no reconegudes oficialment quan facin publicitat del 
 seu servei. 

 9.7.  Els logopedes no han de fer promeses sobre resultats terapèutics 
 en anuncis a mitjans de comunicació ni promoure publicitat 
 enganyosa o abusiva. 

 9.8.  Els logopedes no han de fer ús de càrrecs i funcions en organismes 
 públics per a la promoció personal o comercial. 



 10.  HONORARIS PROFESSIONALS 

 10.1.1.  Els logopedes han d’exercir la professió amb unes condicions de 
 treball bones i una remuneració justa, amb uns honoraris que 
 corresponguin al motiu de la seva intervenció. 

 10.1.2.  La quantia dels honoraris ha de ser lliurement acordada entre la 
 persona atesa i el logopeda, amb respecte a les normes sobre 
 deontologia professional i d’acord amb les normes de defensa de 
 la competència. 

 10.1.3.  Abans d’iniciar un tractament, els logopedes proporcionaran a la 
 persona atesa la informació necessària sobre el cost del 
 tractament. 

 10.1.4.  Els logopedes no han de firmar qualsevol contracte d’assistència 
 logopèdica que subordini els honoraris al resultat del tractament o 
 a la curació de la persona atesa. 

 10.1.5.  Quan diversos professionals participin en el tractament d’un 
 pacient, el logopeda té dret a presentar els seus honoraris de 
 forma independent en relació amb l’assistència  realitzada a la 
 persona atesa. 

 10.1.6.  Els logopedes no han de rebre remuneració addicional de l’usuari 
 com a complement del sou o dels honoraris preestablerts. 

 10.1.7.  Els logopedes han d’utilitzar els recursos posats al seu abast, 
 públics o no, de forma adient sense privar mai al pacient d’allò que 
 sigui necessari per a la bona qualitat de l’assistència. 

 10.1.8.  La derivació de persones ateses a altres professionals no ha de 
 significar percebre guanys econòmics afegits per al logopeda. 

 10.1.9.  El treball logopèdic prestat a institucions filantròpiques o sense 
 ànim de lucre pot ser gratuït. 



 11.  REVISIÓ DEL CODI 

 11.1.  Modificacions i seguiment 

 11.1.1.  Aquest codi ha de ser revisat periòdicament i modificat quan sigui 
 necessari per adaptar-se als canvis, avenços i progressos que 
 puguin succeir en la professió. 

 11.1.2.  La interpretació i aplicació dels principis continguts en aquest codi 
 ha d’evolucionar i ajustar-se a la realitat social en la qual estan 
 inserits i, per tant, permetre adequar-los a aquesta realitat. 

 11.1.3.  En el moment que es revisi aquest codi, qualsevol col·legiat podrà 
 fer aportacions, que seran estudiades per la Comissió d’Ètica i 
 Deontologia del Col·legi. 


