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Missió

Es un òrgan col·legial de caràcter deliberant i consultiu, que
actua per delegació de la Junta de Govern, que té per missió
intervenir en tot el que es relaciona amb l’ètica, la deontologia
i l’exercici professional.

Activitats destacades

Àmbit consultiu

En aquest període, la comissió ha atès un total de 246 diferents
consultes de la Junta de Govern del COPC, dels col·legiats
i col·legiades i de persones usuàries de serveis de Psicologia,
mostrant un clar compromís amb les persones col·legiades i la
societat. Les consultes s’analitzen amb rigor i es responen amb
criteris pedagògics.
Aquest servei permet identificar algunes de les qüestions que
més preocupen a les persones col·legiades, que coincideixen
amb els principals motius de queixa que rep també aquesta
Comissió. Per tant, son font d’informació que permeten
planificar actuacions per millorar la pràctica professional, que
es debaten en les sessions (habitualment quinzenals).
Una d’aquestes actuacions ha estat la elaboració d’un
document de preguntes freqüents (FAQs) en ètica
i deontologia en psicologia en l’àmbit clínic i forense. Es tracta
d’una iniciativa que, amb caràcter preventiu, pretén també
reduir el nombre de sancions relacionades amb els articles
més vulnerats del CD.
Consultes dentològiques (2017 - 2020)

La Comissió desenvolupa les seves funcions en tres àmbits:

Àmbit pedagògic

•

• Comissió Deontològica
• Projectes de salut del COPC amb Fundació Galatea
• Comitè per l’estudi de la psicoteràpia
• Consell Professional
• Consell Territorial
• El Consell Social
• Comissió de Cultura
• Comitè d’Infància i Adolescència del COPC
• Comissió TIC
• Comissió de Formació
• Comissió de Psicoanàlisi
• Memòria del Defensor del Col·legiat del COPC
• Psicoxarxa Solidària

• Participació en jornades
― 8 de febrer. Madrid, Consejo General de la Psicología.
Jornada “Práctica de la deontología profesional en el
ejercicio de la Psicología”.
― 12 de febrer. Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid. II Fòrum estatal de coordinació
de la parentalitat (FECPA).
― 14 i 15 de febrer. Jornada del COPC i l’AFCC. “Dinàmiques
de rebuig filial a relacionar-se amb un progenitor després
de separacions i/o noves configuracions familiars.
Intervencions i bones pràctiques.”
― 18 de febrer. Jornada, Tarragona: “Quin són els reptes
ètics de treballar en xarxa”.
― Desembre. Sessió “Aspectes ètics i legals en la teràpia
familiar”, Màster en Teràpia Familiar de la Universitat
Ramon Llull.
• Assistència a jornades
― 13 de febrer. Barcelona. “Reptes dels comitès ètics davant
els conflictes d’interès. La gestió dels conflictes d’interès
a les organitzacions públiques Xarxa comitès d’ètica
administració”.
― Del 13 al 15 de febrer. Madrid. “XII Congreso
internacional Psicologia Júridica y Forense”.
• Cursos
― Octubre – novembre. “Ètica i deontologia en l’activitat
professional del psicòleg”. Curs formatiu que compleix
l’art. 103.4 dels estatuts del COPC.
― 3 de desembre. Curs “Torn d’Intervenció Professional”
organitzat per la Secció de Psicologia Jurídica del COPC.
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Comissió Deontològica

Projectes de salut del COPC
amb Fundació Galatea

Àmbit valoratiu

El COPC promou entre els seus col·legiats i col·legiades el
compliment dels deures ètics en la cura de la salut dels
pacients i clients, però també en la prevenció i la cura de la
seva pròpia salut. D’aquesta manera, el COPC garanteix la
professionalitat dels seus col·legiats i col·legiades i la qualitat
de l’atenció a la ciutadania. Des de la signatura del conveni
entre el COPC i la Fundació Galatea al setembre del 2015
es duen a terme projectes orientats a potenciar la salut del
col·lectiu. Des de 2016, a través de la Fundació, centre de
referència a Espanya per a l’atenció i la promoció de la salut
dels professionals sanitaris, es dona servei amb activitats
orientades a la salut de les persones col·legiades en actiu.

La Comissió ha treballat un total de 155 casos dels quals 92
han estat queixes presentades en el 2020. Dels 155 casos:

66

Han estat tancats
sense obrir expedients

2

s’han traspassat per no ser competència
de la Comissió

47
58

Expedients disciplinaris
(23 amb sanció,
11 arxius, 13 en tràmit)

Objectius 2021

Consolidar el pla estratègic definit a 2019 amb les seves
línies estratègiques: eficiència interna, excel·lència tècnica,
participació de seccions professionals, alineament d’esforços
amb l’estructura del COPC, reducció de sancions relacionades
amb els articles més vulnerats del Codi Deontològic (eficàcia de
les accions).
El compromís d’aquesta Comissió amb les persones
col·legiades i la societat s’expressa a la seva visió: Ser un
referent positiu per les persones col·legiades i usuàries en
qüestions ètiques i deontològiques, resolent de manera
eficient i autònoma els assumptes que se li plantegin,
desenvolupant iniciatives pedagògiques útils i properes, que
contribueixin a la millora de la pràctica professional de la
psicologia.

Diligències en tràmit

Programa PSYQUE

És un programa pioner a Europa que ofereix atenció gratuïta
als col·legiats i col·legiades en actiu que pateixen problemes de
salut mental i/o addicions a drogues, incloent-hi psicofàrmacs
i alcohol. Es caracteritza principalment per:
• Preservar la confidencialitat en tot el procés.
• Proveir d’avaluació, acolliment i atenció de les demandes.
• Oferir una unitat assistencial exclusiva i una de clínica només
per a col·legiats i col·legiades sanitaris.
• Oferir assistència en règim ambulatori o d’internament.
La Clínica Galatea, ubicada a Barcelona, està incorporada al
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT).
La principal via d’accés ha estat la demanda voluntària
i espontània (22 casos) i 1 per demanda voluntària induïda
i el motiu de la demanda d’atenció ha estat majoritàriament
per trastorns mentals (17 casos), seguits d’enolisme (3 casos),
de patologies duals (1cas) i 2 casos de trastorns relacionats
amb altres substàncies. El 83% van ser dones i el 17 % van
ser homes.
En l’àmbit assistencial cal destacar que de l’1 de gener
fins el 31 de desembre de 2020 hi ha 33 casos actius que
han generat:

23

241

102
117

213
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primeres visites

130
5
2

3

4

controls toxicològics

sessions de treballs social

teràpies familiars

psicometries

estudis neuropsicològics

4

ingressos domiciliaris que han generat
151 estades domiciliàries

7

ingressos hospitalaris que han generat
249 estades hospitalàries

Programa de servei de suport emocional
als professionals de la salut (SEPS)

És un programa que té per objectiu millorar el benestar i la
qualitat de vida del professional sanitari, abordant no tan
sols els trastorns mentals, sinó el malestar emocional lligat
a l’exercici de la professió. Els SEPS atén professionals de la
salut amb problemes emocionals on la influència del context
laboral té un protagonisme important, però no necessàriament
ha de tenir un origen laboral.
A 31 de desembre de 2020 s’hi han atès 25 casos. Els motius de
les demandes d’atenció han estat per tractament de malestar
emocional produït per la pandèmia (17 casos), 7 casos de
suport emocional als professionals del a salut i un cas TAP
+ SEPS.

visites successives

sessions de psicoteràpies individuals

sessions de psicoteràpies grupals

sessions d’Hospital de Dia
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