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.
El 3 de febrer de 2014, es va aprovar en assemblea extraordinària el nou Codi Deontològic del COPC, elaborat
pels membres de Junta de l’actual Comissió Deontològica i que està vigent des del febrer del 2015.
Col·laboració en l’elaboració dels nous estatuts del COPC 1 de desembre de 2014, aprovats per la Junta General Extraordinària el passat 28 d’abril de 2014, en què hi ha canvis respecte al tipus de sancions.

Activitats realitzades
La Comissió desenvolupa les seves funcions en quatre àmbits:
Àmbit pedagògic. La Comissió continua treballant en l’elaboració de materials didàctics per a facilitar
pautes als col·legiats que puguin contribuir a resoldre els dilemes ètics més freqüents.
S’ha treballat en el disseny del curs de formació que, de manera alternativa o complementària, pot ser
de compliment obligat per a col·legiats sancionats.
Tanmateix, al llarg del 2014 la Comissió Deontològica ha participat en les activitats de difusió següents:
- Participació en conferències i tallers en diverses universitats catalanes de psicologia:
-

Ètica i Deontologia. Universitat Rovira i Virgili. 13 de febrer a Tarragona.

-

El Codi Deontològic i l’Ètica Professional del Psicòleg. Universitat de Girona. 20 de febrer a

-

Conferència “Ètica i psicologia”. Universitat Abat Oliva. 8 d’abril a Barcelona.

-

La deontologia en la professió del psicòleg. Universitat de Barcelona. 19 de març i 19 de no-

Girona.

vembre a Barcelona.
-

Curs de formació sobre deontologia impartit als membres de la Comissió Deontològica del
COP Las Palmas.

- Contacte amb la Commission nationale consultative de déontologie des psychologies que aplica
el codi deontològic (renovat al 2012) a les 28 associacions de psicòlegs que hi ha a França per intercanviar amb altres col·legis professionals europeus el coneixement de la realitat en la psicologia
aplicada des de l’ètica.
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Àmbit consultiu. En aquest període, la comissió ha atès diferents consultes directes de la Junta de Govern del COPC, així com les adreçades pels col·legiats/ades que han tingut algun dubte relacionat
amb aspectes deontològics. En total, han estat ateses 133 consultes.

MEMÒRIA

2 0 14

Àmbit d’estudi. Durant el 2014 s’ha actualitzat l’estudi descriptiu que es va iniciar el 2011 amb les queixes rebudes al COPC, a fi de constatar l’àmbit a què fan referència el tipus de queixes, el tipus de vulneració deontològica i altres aspectes que puguin permetre el disseny de pautes concretes basades
en la realitat col·legial i que ajudin els col·legiats/ades a resoldre els dilemes ètics que experimenten
en l’exercici de la professió. Els resultats obtinguts han estat exposats en diversos Congressos tant en
l’àmbit nacional com internacional. Concretament, la Comissió Deontològica del COPC ha presentat
els treballs següents:
- Ethical dilemmas in psychology: study of the received enquiries in the Ethics Committee of the
COPC (pòster)
28th International Congress of Applied Psychology (ICAP) que se celebrà a Paris, del 8 al 13 de juliol de
2014.
- Estudio de las consultas deontológicas sobre actuaciones en el ámbito forense (comunicació)
VIII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense que se celebrà a Santiago de Compostella del 23 al 25 d’octubre de 2014.
Àmbit valoratiu. S’atenen les denúncies que es formulen als col·legiats/ades, se’n fa l’estudi corresponent i es proposa a la Junta de Govern la seva possible resolució.
- Durant el 2014 la Comissió ha treballat un total de 96 casos, 75 dels quals han estat queixes presentades en el 2014. Dels 96 casos:
-

41 casos han estat tancats sense obrir expedient

-

En 31 s’ha obert expedient, dels quals 21 han acabat en sanció, i 10 estan en tràmit

-

24 queixes estan en tràmit

Procediments
Total de diligències presentades el 2014 .........................................................................................75
Total de procediments en tramitació durant el 2014 ......................................................................96
Total de diligències arxivades sense obertura d’expedient ................................................41
Total de diligències en tràmit el 31.12.14 ..............................................................................24
Total de diligències amb obertura d’expedient disciplinari ................................................31
Total d’expedients en tràmit el 31.12.14.....................................................................10
Total d’expedients que han acabat en sanció.........................................................21
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Pla estratègic 2015
Potenciació de la competència professional del col·legiat en el mercat.
Arran de l’estudi realitzat sobre les demandes rebudes i els casos tramitats, s’ha pogut constatar que
les dificultats en habilitats i capacitats en l’actuació professional en els diferents àmbits han actuat
com un factor decisiu. Per aquest motiu, la Comissió recomana continuar potenciant seminaris, cursos
i xerrades de formació pel que fa a la deontologia professional, així com mantenir una intensa tasca
divulgativa de les dades referides a les queixes rebudes.
Desenvolupament del curs formatiu que, de manera complementària o alternativa, la Junta de Govern pot
aplicar com a sanció arran de l’aprovació dels nous Estatuts.
Increment de les relacions institucionals col·laboratives a escala nacional, estatal i internacional.
- Es continuarà col·laborant amb les diverses universitats catalanes -en concret, amb la Universitat de
Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Abat Oliva, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat de Barcelona- per formar i informar en deontologia els estudiants d’últim cicle de Psicologia.
- Es participarà en congressos a escala europea i nacional per donar a conèixer les investigacions
fetes per la Comissió Deontològica del COPC.
- S’assistirà a les reunions intercol·legials per treballar el Document sobre Confidencialitat.
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