COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

ASSESSORIA FISCAL i JURÍDICA
EXERCICI DE LA PSICOLOGIA POR COMPTE PROPI: OBLIGACIONS LEGALS
0.- COL·LEGIACIÓ
El Requisit inicial és la col·legiació, atès que és obligatòria per a l’exercici de la professió de
psicòleg/òloga.
1.- LLICÈNCIA D’OBERTURA
Cal una autorització d’obertura per part de l’ajuntament del municipi on s'obri el despatx. Cada
ajuntament té els seus propis criteris.
2.- ALTA EN LA TAXA DE RESIDUS
A l'ajuntament del municipi on radiqui el domicili de l’activitat.
3.- ALTA EN CENS D’HISENDA (Model 037)
 Aquesta alta s’ha de realitzar sempre que es realitzi una activitat, sigui habitual o no;
donar-se d'alta no té cost, ni tampoc implica pagar cap quantitat fixa.
 IRPF: Implica declarar a l'IRPF els resultats de la teva activitat (ingressos – despeses).
 IRPF: Si més del 70% dels ingressos subjectes a retenció (destinatari de la factura
professional o empresari) no cal fer trimestralment el model 130, de pagament a
compte de l’IRPF.
 IRPF: Durant l’any d’alta i els dos següents la retenció -en factures a entitats- pot ser del
7%; després del 15%.
 IVA: Hi haurà exempció d'IVA (les factures no portaran IVA) sempre que un professional
sanitari presti els serveis relatius al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties i/o a
formació.
 La resta d’activitats, com per exemple avaluació de candidats en processos de selecció
de personal, etc. està subjecte a IVA.
4.- ALTA EN EL RÈGIM D’AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL
La normativa d’aquest règim de la Seguretat Social obliga a donar-se d’alta sempre que es
realitzi activitat per compte propi.
Existeixen quotes bonificades en funció de diversos supòsits: edat, alta inicial, capitalització de
l’atur, etc.
5.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Per a l’exercici de la professió també és obligatori comptar amb una assegurança de
responsabilitat civil professional per danys a tercers. El COPC disposa d’acord de col·laboració.
A recepció del COPC tenen la informació necessària.

6.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
Implica complir les obligacions establertes a la Llei de Protecció de Dades si es tenen dades (En
suport material o informàtic) de persones físiques. Tots els professionals estan afectats i molt
especialment els psicòlegs clínics en disposar de dades referents a la salut. El COPC disposa
d'acord de col·laboració amb despatxos professionals en aquesta matèria.
7.- AUTORITZACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER A L’OBERTURA DE CENTRES
SANITARIS
En el cas que es presti un servei sanitari (psicologia clínica o psicologia sanitària), els centres
sanitaris (centre, consulta, gabinet, etc.), han d’obtenir l’autorització administrativa, que en el
cas de Catalunya l’atorga el Departament de Sanitat de la Generalitat). El COPC tramita, per
conveni amb el Departament de Salut, els expedients de menys de 100m2 o en domicilis
particulars.
8.- FULLS RECLAMACIÓ I RÈTOL INFORMATIU.
Es obligatori que els despatxos professionals tinguin a disposició dels seus clients, els fulls de
reclamació, denúncia i queixa en matèria de consum, així com un rètol informatiu a l'efecte.
(obligació establerta al Decret 121/2013, de 26 de febrer (DOGC de 28 de febrer de 2013),
aprovat pel Govern de la Generalitat. Es poden baixar els fulls oficials de la web de la
Generalitat, Departament de Consum, en el següent enllaç:
http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf
9.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
És obligatori en tota empresa implantar un sistema de prevenció de riscos laborals, que haurà
d’incloure la planificació i avaluació de riscos laborals, la formació i informació específica dels
treballadors en aquesta matèria i l’adopció de mesures de prevenció. Aquesta obligació afecta
a qualsevol centre de treball, fins i tot en el cas de diferents treballadors autònoms que
comparteixen centre de treball.

*Nota: Aquesta informació és general i merament orientativa, podent existir variacions en
funció del cas concret, que haurà de ser analitzat cas per cas.

