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Comissió
deontològica
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.

FUNCIONS

ACTIVITATS REALITZADES

Les funcions de la Comissió són:

La Comissió desenvolupa les seves funcions en quatre àmbits:

ů Elaborar i actualitzar el Codi Deontològic de la professió.
ů Recollir i tractar qualsevol tipus de
consulta, denúncia o queixa que s’adreci al Col·legi derivada de l’exercici professional de les persones col·legiades.
ů Fer les diligències oportunes per establir les responsabilitats derivades de
denúncies adreçades al Col·legi.
ů Proposar a la Junta de Govern l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors i realitzar la seva tramitació per
delegació de la Junta de Govern.
ů Atendre les consultes sobre actuacions
professionals.
ů Fer estudis i valoracions, i elaborar recomanacions pràctiques o formatives
referides a l’ètica i a la deontologia de
l’exercici professional de la psicologia.
ů Promoure actes, seminaris o col·loquis
que tractin sobre l’ètica i la
deontologia.
ů Col·laborar en la investigació i les denúncies per intrusisme professional.

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. Al llarg del 2016, la Comissió
Deontològica ha participat en les següents activitats de difusió:
ů Participació en conferències i tallers en
diverses facultats catalanes de
psicologia:
· Taller sobre Ètica i deontologia en la
pràctica professional del psicòleg,
als estudiants de 3r curs del grau en
psicologia de la Universitat de Girona. 18 de febrer.
· Xerrada “Ètica i deontologia en l’activitat professional del psicòleg” als
estudiants del grau de psicologia
de la Universitat Rovira i Virgili. 7
de març.
· Xerrada deontològica als alumnes
del grau de psicologia en el marc de
l’assignatura Psicologia i Professió
de la facultat de psicologia de la
Universitat de Barcelona. 18 de
maig i 9 de novembre.

ů Altres participacions:
· Participació en la Conferència “Actualitzacions del Codi Deontològic
per a Psicòlegs Forenses” de la secció de Psicologia Jurídica, 26 d’abril.
· Consell de Deontologia Professional
del Col·legi de Treball Social de Catalunya vol organitzar una Jornada
al voltant de l’Ètica professional, els
Codis Deontològics, la qualitat professional i les bones pràctiques és
per aquest motiu que volen comptar
amb la participació en aquesta Jornada amb altres Col·legis Professionals que, d’una o altra manera, estan
en relació amb el Treball Social i
que, també, tenen activats i en funcionament Consells de Deontologia
Professional en el marc del Col·legi
Professional del que formen part.
ů Jornades:
· Primera jornada “Dilemes i Controvèrsies deontològiques a l’àmbit
clínic i jurídic”, en la qual es van
tractar situacions concretes que actualment estan generant dilemes
ètics i deontològics als psicòlegs i
psicòlogues que exerceixen les seves
funcions des de l’àmbit assistencial i
als que l’exerceixen en el context forense. Va comptar amb la participació de la Il·lma. Sra. Dolors Viñas, magistrada de l’audiència provincial de
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Barcelona, el Dr. Sabel Gabaldon, cap
de Secció de psiquiatria de l’Hospital
Materno Infantil de Sant Joan de Deu
i amb el Dr. José Manuel Muñoz, psicòleg forense del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat de Madrid. L’acte el va inaugurar el degà del
COPC, Sr. Josep Vilajoana i la presidenta de la Comissió Deontològica la
Dra. Mila Arch, l’11 de novembre.

ů Cursos:
ů Primera edició del curs “Ètica i deontologia en l’activitat professional
del Psicòleg”. Novembre de 2016.
Curs formatiu que compleix i explica
l’art. 103.4 dels estatuts del COPC
que de forma complementària o alternativa, la Junta de Govern pot
aplicar com a sanció arrel de l’aprovació dels nous Estatuts.

ÀMBIT CONSULTIU
La comissió ha atès diferents consultes
directes de la Junta de Govern, així com
les adreçades pels col·legiats/des que han
tingut algun dubte relacionat amb aspectes deontològics. En total han estat ateses
272 consultes.

ÀMBIT D’ESTUDI

ÀMBIT VALORATIU

Seguint amb l’actualització de l’estudi descriptiu iniciat 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 collegial 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, la Comissió Deontològica del
COPC ha presentat els següents treballs:

Atén les denúncies que es formulen als
col·legiats/ades, realitza el corresponent
estudi de les mateixes i proposa a la Junta
de Govern la possible resolució de les
mateixes.

ů IX Congreso (Inter) Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Estudio descriptivo: resolución de dilemas éticos
en el ejercicio de la psicología forense.
Sesión aplicada: Deontología en la
práctica forense. Madrid, del 25 al 27
de febrer.
ů Participació en el Congreso Europeo
de Justicia Restaurativa y terapéutica. País Basc, del 15 al 18 de juny.
ů 57th annual congress of the French Society of Psychology (Société Française
de Psychologie – SFP) amb la presentació del pòster “Ethical dilemmas about
assessment and intervention with children: Enquiries received by the Ethics
Committee of the COPC”. París, del 7 al
10 de setembre.

171
Durant el 2016 la Comissió ha treballat un
total de 171 casos, 128 dels quals han estat
queixes presentades el 2016. Dels 171 casos:

71
casos han estat tancats
sense obrir expedient

12
s’han traspassat per no ser
competència de la Comissió

34
s’han obert expedient, dels quals
14 han acabat en sanció, 4 arxivats
i 16 estan en tràmit

54
queixes estan en tràmit
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PROCEDIMENTS

NOTÍCIA

Total de diligències
presentades al 2016:

El 17 de desembre, la Junta General del
Consejo General de la Psicología de España, en reunió Ordinària, va aprovar per
unanimitat l’elecció dels membres de la
Comissió Permanent de la Comissió Deontològica del Consejo General de la Psicología de España que queda formada
pels següents:

128
Total de procediments en
tramitació durant el 2016:

171
Total de diligències arxivades
sense obertura d’expedient:

71
12

ů Presidenta la Sra. Mila Arch Marín, del
COP Catalunya
ů Vicepresident el Sr. Fernando Catalán
Alcón, del COP Comunitat Valenciana
ů Secretària la Sra. María Nieves Pérez
Marfil, del COP Andalucía Oriental
ů Vicesecretari el Sr. Pedro Velasco Alonso, del COP Las Palmas

Total de diligències traspassades

Total de diligències
en tràmit a 31.12.16:

54
Total de diligències amb obertura
d’expedient disciplinari:

34
Total d’expedients que
han acabat en sanció:

14
4

Total d’expedients arxivats:

Total d’expedients
en tràmit a 31.12.16:

16

PLA ESTRATÈGIC 2017
ů Potenciació de la competència professional del col·legiat/ada 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 Increment de les relacions institucionals col·laboratives a nivell nacional,
estatal i internacional.
ů Es continuarà col·laborant amb les
diverses universitats catalanes –en
concret, amb Universitat de Girona,
Universitat Rovira i Virgili, Universitat Abat Oliba, Universitat Autònoma de Barcelona 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.
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 II Jornades col·legials.

25

