Comissió
Deontològica
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 29 de gener de 2015 entra en vigor el nou Codi
Deontològic del COPC.

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
forma alternativa o complementaria pot ser d’obligat compliment per a col·legiats sancionats.
Tanmateix, al llarg del 2015 la Comissió Deontològica ha participat en les següents activitats de difusió:
Participació en conferències i tallers en diverses Universitats
catalanes de psicologia:
ů Xerrada sobre deontologia als estudiants de grau de psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. 7 de març a
Tarragona.
ů Xerrada: Ètica i deontologia en l’activitat professional del
psicòleg. Universitat de Girona. 20 de Març de 2015.
ů Xerrada: “Deontologia en la Psicologia. Recomanacions
per una bona praxis”. Universitat Abat Oliva CEU. 15 d’abril
de 2015.
ů Taller de Deontologia. Respostes als aspectes deontològics en la pràctica diària de la professió. Delegació de
Girona del COPC. 8 de maig de 2015.
ů Xerrada deontològica en el marc de l’assignatura
Psicologia i Professió de la facultat de psicologia de la
Universitat de Barcelona. 15 d’abril i el 18 de novembre a
Barcelona.
Assistència en la taula tècnica sobre l’article 25 del Codi
deontològic organitzada pel Colegio Oficial de la
Psicología de Las Palmas. 19 de desembre de 2015
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/des que han tingut algun dubte relacionat amb aspectes deontològics. En total han estat ateses
227 consultes. Servei que s’ha anat incrementant en els darrers anys
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Consultes deontològiques

Àmbit valoratiu
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Durant el 2015 la Comissió ha treballat un total de 140 casos,
87 dels quals han estat queixes presentades en el 2015. Dels
140 casos:

50
0
2015

Àmbit d’estudi
Seguint amb l’actualització de l’estudi descriptiu que es va iniciar al 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 pugui permetre
el disseny de pautes concretes basades en la realitat col·legial
i que ajudin els col·legiats/des a resoldre els dilemes ètics que
experimenten en l’exercici de la professió. Els resultats obtinguts han estat exposats en diversos Congressos tant a nivell
nacional com internacional. Concretament, la Comissió
Deontològica del COPC ha presentat els següents treballs:
ů Justicia Terapéutica en derecho de familia: intervención
multidisciplinar para la resolución positiva de los conflictos i Deontología Profesional en Intervenciones de los
Psicólogos desde una perspectiva de Justicia Terapéutica:
Directrices para evitar una posible confusión de Rol
(comunicación).
XXXIVth International Congress On Law and Mental
Health. Sigmund Freud University Vienna. 12-17 de Juliol
de 2015.
ů Descriptive study of the breach of the Code of Ethics and
the sanctions on the collegiate Col·legi Official of Psychology
of Catalonia between 2010 and 2014 carried out per the
Board of the ethical Committee of the COPC (pòster)
45th Annual EABCT Congress CBT: A Road to Hope and
Compassion for People in Conflict, Jerusalem, 31 d’agost
al 3 de setembre de 2015.
ů Dilemas éticos sobre la evaluación e intervención con
m e n o re s : C o n s u l ta s re c i b i d a s p o r l a C o m i s i ó n
Deontológica del COPC(pòster)
I Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud
con Niños y Adolescentes, Madrid, 19-21Novembre 2015.
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Casos tancats sense obrir expedient:

59
10

Casos traspassats per no ser competència de la Comissió:

Casos que s’han obert, dels quals 22 han acabat en sanció,
6 arxivats i 6 estan en tràmit:

34
37

Queixes estan en tràmit:
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Procediments
Total de diligències presentades al 2015:

87
140
59
10
37
34
22
6
6

Total de procediments en tramitació durant el 2015:

Total de diligències arxivades sense obertura d’expedient:

Total de diligències traspassades:

Total de diligències en tràmit a 31.12.15:

Pla estratègic 2016
ů Potenciació de la competència professional del col·legiat
al mercat, mitjançant seminaris, cursos i xerrades de formació respecte a la deontologia professional, així com,
mantenir una intensa tasca divulgativa de les dades referides a les queixes rebudes.
ů Desenvolupament del curs formatiu que de forma complementaria o alternativa, la Junta de Govern pot aplicar
com a sanció arrel de l’aprovació dels nous Estatuts.
ů Increment de les relacions institucionals col·laborat ives
a nivell nacional, estatal i internacional.
ů Es continuarà col·laborant amb les diverses universitats catalanes –en concret, amb les Universitat de
Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Abat
O l i ba , U n i ve rs i tat Au tò n o m a d e Ba rc e l o n a i
Universitat– de Barcelona per formar i informar en
deontologia als estudiants de últim cicle de Psicologia.
ů Es participarà en congressos a nivell europeu i nacional per donar a conèixer les investigacions realitzades
per la Comissió Deontològica del COPC.
ů Publicació del document amb les preguntes i respostes
més freqüents sobre consultes ètiques i deontològiques
que la comissió ha rebut en el seu servei de guàrdia.
ů Organització i participació de les Jornades col·legials al
mes de novembre.

Total de diligències amb obertura d’expedient disciplinari:

Total d’expedients que han acabat en sanció:

Total d’expedients arxivats:

Total d’expedients en tràmit a 31.12.15:
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