Comissió
Deontològica
Presidenta: Mila Arch

Missió i objectius
La Comissió Deontològica és un òrgan col·legial de caràcter deliberant i consultiu que actua per delegació de
la Junta de Govern i que té per missió intervenir en tot el que es relaciona amb l’ètica, la deontologia i l’exercici
professional.
La Comissió té, entre les seves funcions, vetllar perquè la professió disposi d’un codi deontològic que serveixi
com a regla de conducta professional en l’exercici de la psicologia en qualsevol de les seves modalitats.

Activitats fetes
La Comissió desenvolupa les seves funcions en quatre àmbits:
■

Àmbit pedagògic. La Comissió treballa en l'estructuració de grups d'estudis transversals amb la
participació activa de les diferents seccions professionals. Disposa d'un espai a la revista col·legial per
informar els col·legiats d'aspectes d'interès general sobre ètica i deontologia. A més, el 2012 va organitzar les següents activitat:
- Taller de pràcticum per els alumnes de tercer del grau de psicologia de la Universitat de Girona
«El codi deontològic i l'ètica professional del psicòleg». 12 de març. Girona.
- Preparació de la jornada «La pràctica professional dels psicòlegs: demandes i problemàtiques
actuals en deontologia» en coordinació amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
- Publicació d'articles a la revista del COPC
- Revisió del Codi Deontològic del COPC a fi de tenir-lo actualitzat aviat, la qual cosa ha comportat:
- Estudiar i revisar codis deontològics europeus i americans.
- Actualitzar el codi deontològic actual (en procés).

■

■

Àmbit consultiu. La Comissió va atendre consultes directes de la Junta de Govern del COPC, així com de
col·legiats que tenien dubtes relacionats amb aspectes deontològics. En total es van fer 113 consultes.
Àmbit d'estudi. Durant el 2012 es va actualitzar l’estudi descriptiu iniciat el 2011 amb les queixes
rebudes al COPC a fi de constatar l'àmbit a què fan referència les classes de queixes, la classe de
vulneració deontològica i altres aspectes. L'objectiu és elaborar pautes concretes basades en la realitat
col·legial que ajudin els col·legiats a resoldre els dilemes ètics que experimenten en l’exercici de la
professió. En aquesta línia, la Comissió va presentar les següents comunicacions:
- «Estudio descriptivo de las denuncias del ámbito de la psicología clínica atendidas por la Comisión Deontológica del COPC». 26, 27 i 28 d’abril. Santander.
- «Justicia terapéutica en el àmbito de la familia: deontología de la intervención». I Congrés Iberoamericà de Justícia Terapèutica. 5 d’octubre. Pontevedra.
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■

Àmbit valoratiu. Es van estudiar les denúncies presentades contra col·legiats i es va proposar a la
Junta de Govern la possible solució per resoldre-les.
- Durant el 2012 la Comissió va treballar 86 casos, 65 dels quals eren queixes presentades el
2012. Dels 86 casos:
- 45 casos es van tancar sense obrir expedient;
- 31 van comportar obrir un expedients; 19 d’aquests van acabar en sanció, 1 es va
tancar sense sanció i 11 estan en tràmit;
- 10 queixes estan en tràmit.

Procediments
Total de diligències presentades el 2012
Total de procediments tramitats durant el 2012
Total de diligències arxivades sense obertura d’expedient
Total de diligències en tràmit el 31.12.12
Total de diligències amb obertura d’expedient disciplinari
Total d’expedients en tràmit el 31.12.12
Total d’expedients que van acabar en sanció
Total d’expedients tancats sense sanció

65
86
45
10
31
11
19
1

52,3%
11,6%
36,1%
35,5%
61,3%
3,2%

Pla estratègic 2013
■

Potenciar la competència professional del col·legiat en el mercat.
Arran de l’estudi sobre les demandes rebudes i els casos tramitats, s’ha constatat que les dificultats per dominar habilitats i capacitats a l’hora d’actuar professionalment en els diferents àmbits
van ser un factor decisiu. Per aquest motiu, la Comissió recomana potenciar seminaris i xerrades
de formació respecte a la deontologia professional, mantenir una intensa tasca divulgativa de les
dades referides a les queixes rebudes i treballar en l’elaboració del nou codi deontològic.

■

Incrementar les relacions institucionals col·laboratives en l'àmbit nacional, estatal i internacional.
- Es continuarà col·laborant amb les universitats catalanes –en concret, amb les universitats de
Girona, Rovira i Virgili, Abat Oliva, Autònoma de Barcelona i de Barcelona– per formar i informar
en deontologia els estudiants de l’últim cicle de psicologia.
- Es participarà en congressos nacionals i europeus per donar a conèixer la recerca feta per la
Comissió Deontològica del COPC.
- S'assistirà a les reunions intercol·legials per elaborar el document sobre confidencialitat.
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