REGLAMENT MARC SECCIONS PROFESSIONALS
JUSTIFICACIÓ DEL REGLAMENT
L’article 85 dels estatuts del COPC estableixen que les Seccions Professionals tindran un Reglament
que s’ha d’ajustar al Reglament Marc vigent de les Seccions Professionals. Aquest Reglament ja
existeix i s’ha vingut aplicant amb normalitat. Ara, amb l’aprovació dels nous Estatuts del COPC es
feia necessari l’adaptació d’aquest Reglament als nous Estatuts en alguns aspectes, alhora que calia
introduir algun nou aspecte de procediment que es considerava necessari.
Aquesta versió revisada del Reglament Marc de les Seccions Professionals s’ha treballat i aprovat en
el si del Consell Professional i posteriorment ha estat aprovat per la Junta de Govern del COPC.
Els/les col·legiats/des disposen del termini d’un mes des de la publicació a la web del COPC d’aquest
Reglament, per a fer al·legacions, esmenes o suggeriments, a les quals la Junta de Govern haurà de
contestar abans de la Junta General prevista per a la seva aprovació, ja sigui per acceptar-les, o per
rebutjar-les raonadament.

REGLAMENT MARC
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Capítol primer
NATURALESA, FINALITATS I FUNCIONS
Article 1r
Les seccions professionals del COPC són els àmbits d'agrupació i adscripció propi i habitual de les
persones col·legiades que exerceixin, o estiguin interessades a exercir, la seva pràctica dins duna
mateixa especialitat o àmbit d'intervenció de la psicologia.

Les seccions es configuren com a unitats funcionals per a la participació col·legial de les quals
es dota el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per a organitzar la seva activitat sectorial
i per coadjuvar en el compliment de les seves finalitats en els diferents àmbits de la
psicologia i els seus camps d'intervenció
Tota persona col·legiada està adscrita normalment a la secció professional que, segons la seva
formació i pràctica professional, sigui el marc de referència més habitual o majoritari. Es pot
adscriure a altres seccions per petició expressa quan la seva pràctica o orientació professional el
vinculi a l'especialitat o àmbit d'intervenció d'una altra secció.
La Junta de Govern, escoltat el Consell Professional, desenvolupa i aplica les mesures i normes
específiques per gestionar el sistema d'adscripcions. En qualsevol cas, el dret a canviar de secció o no
adscriure's a cap és sempre preservat.

Article 2n
L'àmbit territorial de les seccions es correspondrà amb el del COPC.
Article 3r
Les seccions comptaran amb autonomia per al desenvolupament de les activitats que
contribueixin a la consecució de les seves finalitats dintre del marc estatuari, reglamentari i
dels acords que el COPC estableixi amb entitats públiques i privades, estatals, nacionals i
internacionals dintre del marc dels Estatuts del COPC.
Article 4t
Les seccions professionals tenen les finalitats següents:
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A través dels seus òrgans directius, la planificació, la direcció i l'avaluació de l'activitat col·legial en el
seu àmbit professional, dins del marc de les polítiques col·legials genèriques per al conjunt de la
professió, definides pels òrgans de govern del COPC.
1. L'estudi de qualsevol qüestió que afecti l'àmbit professional en cada un dels seus diferents
vessants i especialitzacions.

2. La coordinació de les activitats col·legials que dugin a terme els seus membres en cada una de les
especialitats de la psicologia.
3. Fomentar el desenvolupament de l'especialització pròpia de la secció, mitjançant la promoció
d'actes de formació, divulgació i de promoure els acords i les relacions externes i interinstitucionals
de manera coherent amb la direcció estratègica general i política de relacions externes del Col·legi
impulsada per la Junta de Govern.
4. Participar en els òrgans del Col·legi encarregats específicament de la direcció de la formació en
tasques de reciclatge i de formació propis, en els àmbits pràctic i teòric.
5. La captació i generació de recursos per al desenvolupament de la professió en el seu àmbit.
6. Qualsevol altra finalitat relacionada amb l'especialitat professional pròpia de l’àmbit de la secció.
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CAPÍTOL SEGON
PER A LA CONSTITUCIÓ, MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DE LES SECCIONS
Article 5è
La constitució de les Seccions es realitzarà segons els Estatuts del COPC en el seu article 85
Les seccions professionals elaboren el seu propi reglament de funcionament i d’organització,
que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern i que s’ha d’ajustar al Reglament marc
vigent de les seccions professionals.
Per constituir una nova secció professional cal que ho demani un nombre no inferior a 70
persones col·legiades, que es presenti un informe de viabilitat de la nova secció, que es
constitueix una comissió gestora i que s’elabori un reglament provisional de funcionament
que, en qualsevol cas, ha de reflectir l’existència d’una junta directiva que dirigeixi i
representi la secció, elegida democràticament pels membres de la secció, i d’una junta
general de secció que determini els criteris bàsics d’actuació i exerceixi el control de l’acció
de la junta directiva corresponent.
Un cop complerts aquests requisits, la Junta de Govern decideix la constitució de la secció,
acord que ha de ser ratificat per la Junta General de col·legiats/ ades.
En l'informe de viabilitat, s’haurà de fer constar la justificació de la necessitat i conveniència
de la secció, la identitat i delimitació del seu espai professional, els noms de les persones
que integren la Comissió Gestora, així com, els antecedents i altres referents que avalin la
constitució de la mateixa.
La documentació necessària, incloent la proposta de Reglament Provisional de la secció, que
haurà d'ajustar-se a la present normativa, es presentarà al Consell Professional per a la seva
aprovació, posteriorment la Junta de Govern decidirà la constitució de la secció, acord que
haurà de ser ratificat per la Junta General de col·legiats/ades.
La Junta de Govern, escoltat el Consell Professional podrà aprovar la creació de comissions
professionals a proposta d’un nombre no inferior de 25 persones col·legiades, amb l’objecte
d’impulsar l’activitat col·legial i el desenvolupament de la professió en àmbits específics
d’intervenció diferents als de les seccions i comissions ja constituïdes, o atenent a l’interès
general del caire transversal de la seva proposta temàtica.
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Aquestes comissions s’integraran en el Consell Professional i seran regulades per normativa
específica que aprovarà la Junta de Govern a proposta del Consell Professional.

Article 6è
Un cop complimentada la documentació del punt anterior, la Junta de Govern donarà
publicitat de la proposta de la nova Secció i obrirà un termini màxim de dos mesos per a que
els col·legiats puguin fer quantes al·legacions creguin convenients.
Article 7è
La Junta de Govern consultarà l’informe del Consell Professional sobre la proposta
d’aprovació de la nova secció.
Article 8è
La Junta de Govern informarà mitjançant els òrgans de comunicació col·legials de l'aprovació
de la nova secció, per tal que els col·legiats/des, que ho desitgin puguin demanar la seva
incorporació a la mateixa.
Article 9è
Qualsevol modificació de les seccions existents, ja sigui per agregació, fusió o segregació,
haurà de seguir el mateix procediment establert per a la seva creació.
Article 10è
Quan el nombre de membres de ple dret d'una secció es trobi per sota de 50 durant dos
anys consecutius i/o existeixi una manifesta falta d'activitat, la Junta de Govern una vegada
hagi escoltat el Consell Professional, als òrgans de govern de la secció i donat audiència als
membres de la secció que ho sol·licitin, procedirà a dissoldre l'esmentada secció si es
considera convenient.
Article 11è
Cadascuna de les seccions tindrà el seu propi Reglament de Regim Intern, d'acord al que
estableix aquest Reglament Marc.
Aquest Reglament de Règim Intern, haurà de contemplar els objectius, els òrgans de govern,
les funcions i competències d'aquests òrgans i dels diferents càrrecs, i el procediment de
l'elecció dels mateixos que en qualsevol cas garantitzarà la seva elecció directa, el
procediment d'ingrés dels seus membres, els seus drets i obligacions, el règim econòmic i
tots aquells aspectes que permetin regular idòniament el funcionament i la vida de la secció.
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Article 12è
Per a la creació dels grups de treball s’haurà de seguir el procediment establert en el
Reglament de Creació i Funcionament dels Grups de Treballs de les seccions

Article 13è
En tot cas, el Reglament de Regim Intern de cadascuna de les seccions haurà de sotmetràs
als termes ja regulats per aquest Reglament Marc.
Article 14è
La Junta de Govern resoldrà amb consulta prèvia al Consell Professional, qualsevol dubte
sobre la interpretació dels reglaments i/o conflictes de competència entre cadascuna de les
seccions i es pronunciarà sobre els aspectes no regulats en aquests.
Article 15è
La Junta de Govern una vegada escoltat al Consell Professional, podrà dissoldre la Junta
Directiva de la Secció, i convocar noves eleccions de la secció en un termini màxim de sis
mesos.
Per renovar la Junta Directiva d'una secció abans de la finalització del seu mandat, caldrà
atenir-se allò que estableix el Codi Deontològic i els Estatuts del COPC. També podrà fer-se a
través d'una moció de censura presentada per la meitat més un dels membres de la Secció
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CAPÍTOL TERCER
MEMBRES
ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE
DRETS I DEURES DELS MEMBRES
Article 16è
Segons l'article 83 dels Estatuts del COPC, per sol·licitar l'alta en una secció professional cal
estar col·legiat i exercir, o estar interessat en exercir, l'activitat en l'àmbit professional propi
de la secció. A més s'hauran de complir els següents requisits:
1. Complimentar el full de sol·licitud d’adscripció a la secció
2. No estar sotmès a sanció que comporti l'exclusió de l'exercici professional.
3. Cada secció en el seu cas regularà la participació d'altres professionals en l'activitat de la
Secció.
Els membres de la secció tindran els drets i deures que s'estableixin en els articles 17 i 18
d'aquest Reglament i els que s'estableixin en el Reglament Intern de cada secció. En cap cas
es podrà ser de forma simultània membre de la Junta de Govern del COPC i de la Junta
Directiva de la Secció llevat del president/a i vicepresident/a del Consell Professional segons
el punt 2 de l’article 40 dels Estatuts del COPC. Tampoc es podrà ser al mateix temps
membre de la Junta Directiva de dues Seccions.
El reglament de cada secció regularà les formules de participació en l'activitat de la secció
d'altres professionals no membres d'aquesta.
Article 17è
El drets dels membres de la secció són les següents:
1. Assistir a les assembles de la secció, amb veu i vot.
2. Escollir i ser escollits per a llocs de representació en l'exercici de càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se li atorgui en cada cas.
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4. Intervenir en el govern i les gestions de la secció, com també en els serveis i activitats de
la secció, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris de la secció.

6. Rebre informació sobre les activitats de la secció.
7. Fer us dels serveis comuns que estiguin a disposició de la secció.
8. Formar part, si es creu oportú, dels grups de treball de les seccions
Article 18è
Les obligacions dels membres de la secció són:
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i/o reglamentaries
2. Ajudar en l'assoliment dels objectius de la secció i col·laborar en aquelles decisions de la
Junta Directiva que persegueixin el mateix fi.
3. Donar la col·laboració necessària per al bon funcionament de la secció.
Article 19è
Seran motiu de baixa de la secció:
1. Per a voluntat pròpia de l'interessat/da comunicant-lo per escrit a la Junta Directiva.
2. Quan la Junta Directiva d'una secció estimi que l'actuació d'un col·legiadat/da, pugui haver
incorregut en algunes de les faltes incloses en els Estatuts i/o en el Codi Deontològic del
COPC. En aquest cas, la Junta Directiva de la secció s'inhibirà a favor de la Comissió
Deontològica qui procedirà amb el procediment oportú.
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CAPÍTOL QUART
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LES SECCIONS

Article 20è
La Junta Directiva serà l'òrgan de govern de la secció.
Article 21è
La Junta Directiva de la secció estarà constituïda pels següents membres:
. President/a
. Vicepresident/a
. Secretari/a
. Tresorer/a
. Vocals un mínim de tres i fins a un màxim de vuit

Article 22è, convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva de la secció
Cada quatre anys es convocaran eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs electes.
La convocatòria d'eleccions es farà amb un mínim de dos mesos d'antelació a la data de les
eleccions.
Coincidint amb les eleccions a Junta de Govern, o en un període no superior a quatre mesos
tindran lloc les eleccions a Junta Directiva de les seccions.
La durada del mandat dels membres de la Junta Directiva no pot excedir de quatre anys, i
l'exercici d'un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es
puguin produir, a un màxim de vuit anys consecutius.
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No es podrà pertànyer simultàniament a la Comissió Deontològica i a un òrgan col·legial de
caire directiu (Junta de Govern, juntes rectores de delegacions i juntes directives de les
seccions/ comissions).

Els membres de la Junta Directiva seran escollits per tots els membres de la secció seguint el
procediment electoral estipulat en el Reglament Electoral de les eleccions de les seccions
La Junta Directiva podrà constituir entre els seus membres una Comissió Permanent i la seva
composició i competències es regularà en el Reglament de Regim Intern de la Secció.
Article 23è
Correspon al president/a convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i representar a
la secció en l'àmbit de les seves competències.
El vicepresident/a, substituirà al president en cas d'absència i desenvoluparà totes aquelles
funcions que li delegi.
El secretari/a desenvoluparà totes les funcions pròpies del seu càrrec, redactarà les actes de
les reunions de la Junta Directiva, la memòria anual corresponent, i vetllarà la documentació
de la secció.
El tresorer/a tindrà la responsabilitat de vetllar els fons i l'execució del pressupost, informant
a la Junta Directiva del seu desenvolupament.
Els vocals participaran en les tasques de govern i assistiran a les reunions assumint les
funcions assignades.

Article 24e, membres electors i elegibles
Tots els membres de la secció poden actuar com electors i elegibles.
Podran ser candidats elegibles a qualsevol càrrec de la llista aquells col·legiats/des que
portin com a mínim un any com a membres de la secció.
Tindran dret a vot tots/es els col·legiats/des inscrits com a membres de la secció

Article 25è
La Junta Directiva constituirà a iniciativa pròpia o a petició d'almenys tres membres de la
Secció, grups de treball seguint el procediment establert en l’article 12è d’aquest reglament.
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Article 26è Acreditacions professionals
La Junta Directiva de la secció podrà presentar a la Junta de Govern, la proposta de creació
d’acreditacions professionals que corresponguin a la seva àrea

CAPÍTOL CINQUÈ
REGIM ECONÒMIC I ADMINISTRATIU
Article 27è
L'activitat de les seccions, com a part constitutiva de l'activitat del COPC, dirigida pels òrgans de
direcció corresponents, disposa dels recursos generals del COPC, amb les limitacions pròpies de la
necessària coherència, eficiència i solidaritat entre les parts que s'estableixin sota la direcció de la
Junta de Govern. Les juntes directives de les secciones administren i distribueixen el total dels
recursos específics que s'assigni a cada una de les seccions en el pressupost general del COPC.
L'assignació de recursos a les seccions té en compte, entre d'altres elements, el nombre de membres
que aquest integrin.
Els/les membres de les juntes directives de les Seccions poden disposar, dins del pressupost del COPC
dedicat a les seccions, d'unes compensacions econòmiques que, dins dels recursos disponibles,
contribueixin a facilitar-la realització de les funcions de representació, responsabilitat i dedicació que
en cada cas s'assumeixin.

Article 28è
Les Seccions disposaran de les següents fons de finançament:
1. La procedent de la assignació ordinària que el Col·legi proporcioni anualment amb càrrec
als pressupostos generals, aquesta assignació, per una banda guardarà algun tipus de
proporcionalitat amb el número de col·legiats actius inscrits a la secció, i per l'altre banda
garantitzarà un mínim per al normal manteniment de la secció.
2. La procedent de la captació de recursos externs, dels guanys generats per les seves
activitats, o de donacions efectuades a una secció específica.
3. La Junta de Govern del COPC podrà presentar a la Junta General de col·legiats del COPC,
dins dels pressupostos anuals, un pressupost extraordinari per aquelles seccions que es
cregui oportú en funció de les activitats previstes per dita secció.
Article 29è
En la gestió de la seva activitat econòmica les seccions s'atendran al disposat en les normes
econòmiques, administratives, legals, fiscals i comptables vigents en cada moment en el
COPC.
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En concret, tots els ingressos i despeses de les seccions es realitzaran a través de la
comptabilitat general del COPC.

Tanmateix tots els pressupostos, compres i pagaments a proveïdors seran realitzats pel
COPC, si bé, les seccions podran suggerir proveïdors al COPC per a que sigui el Col·legi qui els
sol·liciti pressupostos.
El control legal, fiscal, comptable, econòmic i administratiu es portarà des del COPC, que
proporcionarà informació trimestralment sobre aquest control a les seccions professionals.

Article 30è
La Junta Directiva de cada secció serà la responsable de la gestió i justificació de l'activitat
econòmica de la secció davant la Junta de Govern del COPC i davant tots els col·legiats.
Articles 31è
Les seccions hauran de sol·licitar autorització explicita a la Junta de Govern del COPC per a
realitzar qualsevol activitat que no estigui inclosa en el pressupost aprovat per aquell any.
Així mateix, hauran de sol·licitar autorització explicita a la Junta de Govern del COPC per a
efectuar aquelles despeses corresponents a una activitat que el seu cost superi l'import
aprovat en els pressupostos.
Article 32è
El Col·legi, d'acord amb els recursos disponibles en cada moment i d'acord amb les prioritats
definides en cada moment per la Junta de Govern del COPC, oferirà a les seccions
recolzament en infraestructura de locals, administració, comptabilitat i assessoria legal per a
que les seccions pugin portar a terme acuradament les seves funcions.

Disposició transitòria única.- La limitació de mandats establerta a l’article 22 d’aquest
Reglament serà aplicable de manera retroactiva a les properes eleccions de cada secció
professional que se celebrin des de l’aprovació d’aquest Reglament, i en aquest sentit qui
porti ja dos o mes mandats, no podrà presentar-se al mateix càrrec.
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