
 
 
 
 

 

JUNTA DE GOVERN DEL COPC 12 DE FEBRER DE 2020 

REQUISITS I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ PER ACCEDIR AL LLISTAT DE COORDINADORES I 

COORDINADORS DE COPARENTALITAT DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA. 

RECOMANACIONS DE LA JUNTA DE GOVERN PER A L’EXERCICI COMPETENT DE 

PROFESSIONALS QUE ES VULGUIN INSCRIURE AL LLISTAT DE COORDINADORES I 

COORDINADORS DE COPARENTALITAT. 

 

Requisits per accedir al llistat de coordinadores i coordinadors de coparentalitat del COPC 

• Estar col·legiada o col·legiat al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

• Estar al corrent de pagaments i no estar inhabilitada o inhabilitat per a l'exercici de la 

professió.    

• Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional (és obligatòria pels 

professionals que exerceixen).   

 

Creació de llistes de coordinadors i coordinadores de parentalitat 

Els tribunals requereixen que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya designi a 

professionals especialitzats per tal de poder oferir uns serveis com “experts en coordinació de 

parentalitat” per donar resposta a les necessitats de les famílies de manera competent (veure 

l’enllaç sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 26 de febrer de 2015). 

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  ha de vetllar per tal que aquests serveis siguin de 

qualitat. L’article 9 dels vigents estatuts disposa que són finalitats essencials del COPC 

ordenar l´exercici professional en qualsevol de les seves formes o modalitats. També a 

l’article 10, apartat a), punt 12è, que indica que són funcions del COPC definir i regular 

les diferents especialitats professionals, sempre d’acord amb les previsions i de la manera 

que determini la normativa corresponent sobre la matèria.  

Tanmateix, la Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que 

al seu article 5 modifica la Ley 2/1974, de 13 de  febrer, de Col·legis Professionals, estableix 

que: «3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las 

profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a 

colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la 

protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de 

sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón 

de la relación funcionarial.»   

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f0b08d309eaf1e5c50e5b43c6a9bdffc1f327b7bd0b56852
https://www.copc.cat/seccion/Estatuts
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/22/25
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/22/25


 
 
 
 

 

El Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que és obligatori per a tots 
els seus membres, estableix a la Norma 1 en referència a la competència professional:  
 
“Article 9. És un deure ètic del professional de la psicologia d'actualitzar la seva formació i els 
seus coneixements dins l'àmbit de les seves competències. Ha de conèixer els límits de la seva 
competència professional i els dels procediments i mètodes de la professió, que ha d'utilitzar 
amb la deguda cautela, i els dels resultats. Igualment, ha d'evitar falses expectatives.” 

“Article 10. Constitueix una transgressió de la normativa professional d'atribuir-se una titulació 
acadèmica que no es posseeix, així com una especialització per a la qual no es té la capacitat 
necessària.” 

“Article 14. Si sorgeixen noves àrees per a les quals encara no existeixen pautes de capacitació 
universalment reconegudes, els psicòlegs han de prendre les mesures necessàries per assegurar 
la competència en la seva tasca i per a protegir de qualsevol perjudici els clients/pacients, els 
estudiants, els participants en investigacions, les organitzacions i d'altres.” 

 

En conseqüència, la Junta de Govern del COPC recomana que els professionals inscrits al llistat 
de coordinadors i coordinadores de coparentalitat comptin amb uns coneixements i capacitació 
teòrics i pràctics necessaris per exercir la coordinació de coparentalitat de manera competent: 

o  Titulació de llicenciatura o Màster. 

o Experiència pràctica amb famílies, separacions/divorcis i alta conflictivitat. 

o Experiència pràctica en gestió de conflictes/mediació familiar.  

o  Habilitació com a persona mediadora pel Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya i /o com a Expert/a en Gestió de Conflictes i Mediació per part del COPC.  

o  Formació específica en coordinació de parentalitat (més de 40 hores) que 
inclogui: el rol, les funcions, el procés, el procediment, avaluació de la complexitat 
en l’alta conflictivitat, eines específiques, utilització de TIC en la coordinació de 
parentalitat, intervencions per a casos especials de violència, dinàmiques de rebuig 
i resistència d’un fill/a a relacionar-se amb un progenitor, etc.).   

o Formació complementària en gestió de conflictes familiars/mediació familiar, 
desenvolupament infantil i juvenil, coneixements sobre el sistema legal i lleis que 
afecten la coordinació de coparentalitat; tipologies de violència en la parella i 
familiar: maltractament infantil, violència domèstica i violència masclista. 
Perspectiva de gènere i infància. Atenció a la diversitat. Veure directrius de 
coordinació de parentalitat del COPC per una llista exhaustiva. 

o  Coneixement de les directrius de coordinació de parentalitat de l’Association of 
Families and Conciliation Courts (2019) traduïdes pel COPC i les directrius pròpies del 
COPC. 

o  Seguir una formació continuada i d'actualització en temes relatius a la 
coordinació de parentalitat (cursos, seminaris o supervisió d’experts). 

   

http://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_188.1524062657.pdf


 
 
 
 

 

Procediment d’inscripció al llistat: 

Enviar un correu a seccio@copc.cat amb la següent documentació: 

• Sol·licitud d’inscripció. 

• Full d’autorització per publicar les vostres dades a la web del COPC (únicament s’han de 

posar les dades que voleu que es publiquin i signatura). 

• Aportar, de forma resumida (màxim 200 caràcters sense espais), el currículum 

particular, on hi consti els títols acadèmics, experteses o experiència professional en 

relació a la competència per exercir la coordinació de coparentalitat, per tal que els 

jutjats puguin consultar-ho. 

•         Adjuntar la pòlissa de responsabilitat civil professional. 

• Indicar que s’ha llegit les Directrius de Bones pràctiques per l’exercici de la Coordinació 

de Parentalitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

 


