Quotes i modalitats col·legiats
Modalitats de col·legiats segons els estatuts CLC: Article 12 – ... “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: (i) l’ordinària o
íntegra; (ii) 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 (iii) la gratuïta per als majors de 65 anys.
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.
Així mateix, la Junta de Govern podrà nomenar col·legiats d’honor a aquells qui
mereixin un especial reconeixement.”

1. Col·legiat exercent :
És el professional que exerceix en el moment de col·legiar-se. Segons els Estatuts
aquesta modalitat d’exercent té tres tipus de quota:
• Quota ordinària (QEO) ..............175 euros
Té dret a tots els serveis del CLC.
• Quota reduïda (QER) .................118 euros
Té dret a tots els serveis del CLC.
S’hi poden acollir aquelles persones que es col·legiïn en els dos anys següents a
l’obtenció de la titulació de logopeda (diplomatura o grau) i es mantindrà durant un
termini de dos anys
• Quota gratuïta (QG) ....................0 euros
Per als majors de 65 anys. Aquesta quota té dret a tots els serveis del CLC.
L’assegurança de responsabilitat civil serà opcional.

2. Col·legiat no exercent:
És tot professional que no treballi de logopeda en aquell moment.
• Quota no exercent (QNE) .........72 euros

Té dret a tots els serveis del CLC, menys l’assegurança de responsabilitat civil i la
derivació d’usuaris. Amb aquesta quota no cal pagar la inscripció col·legial (180 euros)
fins que no es treballi i es passi a la quota d’exercent.

3. Col·legiat d’honor:
La Junta de Govern podrà nomenar col·legiats d’honor a aquells qui mereixin un
especial reconeixement.
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