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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.

Els professionals de la psicologia som una
part activa i influent de la societat, amb la
qual estem molt compromesos. La psicologia i el seu exercici promouen la recerca,
l’augment del benestar, el benefici social i
ètic. El Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es fa ressò
de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides com a font
d’inspiració i de millora de la praxi i de les
inquietuds dels seus integrants.
El Codi Deontològic del COPC, que és
obligatori per a tots els seus membres, estableix un marc de principis generals, així
com de principis específics per a l’exercici
de la professió. Els seus objectius són l’orientació de l’exercici professional, la promoció de la responsabilitat, la integritat
professional i el respecte als drets i a la
dignitat de les persones.

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. A la vegada, ha participat en les
següents activitats de difusió:
ů Participació en conferències i tallers en
diverses Universitats 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, el 23 de febrer.
· Sessió de ‘Deontologia professional’
dins de l’assignatura d’Avaluació Clínica als alumnes del grau de psicologia de la universitat Rovira i Virgili
de Tarragona, el 2 de març.
· Xerrada ‘Deontologia en les pràctiques i en la recollida de dades en el
treball de final de grau’ als alumnes
del grau de psicologia de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el 13
de març.

·

·

·

Xerrada dins l’assignatura d’Ètica
Professional: ‘Codi deontològic i la
responsabilitat legal del psicòleg per
una bona praxis’ als estudiants de
grau de psicologia de la Universitat
Abat Oliva CEU, el 10 d’octubre.
Seminari Orientació El psicólogo y
sus amistades, cuando decir no a la
facultat de psicologia de la Universitat de Barcelona, l’11 d’octubre.
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, el 15 de
novembre.

ů Cursos:
· Participació de la Comissió Deontològica en el curs d’especialització en
psicologia forense, Mòdul 1. Aspectes ètics i deontològics en l’àmbit
forense, a la seu del COPC, el 6 i 7
d’octubre.
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·

Realització del Curs ‘Ètica i deontologia en l’activitat professional del
Psicòleg’, el maig i novembre. Curs
formatiu que compleix 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
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 336 consultes. Servei que s’ha anat incrementant. Els
mesos de març i novembre han estat el de
major número de consultes 52 i 47
respectivament.
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ÀMBIT VALORATIU

Actualització de l’estudi descriptiu iniciat
el 2011 a partir de 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 a nivell nacional com internacional, la Comissió Deontològica del
COPC ha presentat els següents treballs:

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

ů X Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Sevilla 25-27 de
maig. Comunicació Sanciones deontológicas en el ámbito de la Psicología
Forense.
ů Participació en el III Congreso Nacional
de Psicología. Oviedo 3-7 de juliol. Comunicacions: Estudio descriptivo de la
evolución de las quejas deontológicas
recibidas en el COPC i Valoración de los
criterios aplicables en el traslado internacional de menores: estudio de un
caso.

CONSULTES
DEONTOLÒGIQUES 2015-2017
300

ÀMBIT D’ESTUDI

Durant el 2017 la Comissió ha treballat un total de 189 casos, 119 dels
quals han estat queixes presentades
al llarg del 2017. Dels 189 casos:

86
8

casos han estat tancats sense
obrir expedient.

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

50

s’han obert expedients, dels quals 22
han acabat en sanció, 5 arxivats i 23
estan en tràmit.
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ů Continuar amb la 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 Increment de les relacions institucionals col·laboratives a nivell nacional,
estatal i internacional.
· Es continuarà col·laborant amb les
diverses universitats catalanes –en
concret, amb la Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Abat Oliva, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de
Barcelona- per formar i informar en
deontologia als estudiants de l’últim
cicle de Psicologia.
· 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 II Jornades d’ètica i deontologia.

Total de diligències presentades
al 2017

189

Total de procediments en tramitació
durant el 2017

86 50
Total de diligències arxivades
sense obertura
d’expedient

Total de diligències amb obertura
d’expedient
disciplinari

8

22

Total de diligències
traspassades per
no ser competència de la Comissió

Total d’expedients
que han acabat
en sanció

45 5
23
Total de diligències
en tràmit a 31.12.17

Total d’expedients
arxivats

Total d’expedients
en tràmit a 31.12.17
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