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Versió 10 (16-04-20) 

 

           GUIA DE BENVINGUDA 

* AVÍS: Les imatges mostrades en la present guia s’han extret de la versió web del col·legi. A les versions 

per mòbil i tauletes les imatges poden mostrar diferències. 

 

Benvingut/Benvinguda al Col·legi de Psicologia de Catalunya. 

Per poder gaudir dels serveis que t’ofereix el COPC i gestionar la majoria de tràmits en línia, 

és necessari que accedeixis a la teva àrea privada: Inicia sessió al web www.copc.cat -a dalt a 

la dreta- i identifica’t com a col·legiat/ada amb: 

Usuari: número col·legial sense punts ni 0 a l’esquerra. 

Clau: DNI/NIE sense lletra final (NOMÉS el primer cop que accedeixis). 
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En aquesta pantalla cal que, en primer lloc, canviïs la clau. Per seguretat, ha de tenir com a 

mimin 8 caràcters, una lletra majúscula, una lletra minúscula, un numero i un símbol (@, €, 

%, #; &, $, etc.). Et recordem que els signes de puntuació no s’accepten com a símbol. 

Seguidament, completa els camps requerits. Pots modificar les dades que necessitis però 

recorda que els camps marcats amb asterisc són obligatoris. 
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Un cop dins la teva sessió, passa el cursor 

per sobre del teu nom per tal que s’obri el 

menú d’usuari.  

 

 

 

La meva zona privada: en aquesta secció podràs consultar o actualitzar les dades personals 

i del directori professional (metodologies, àrees de intervenció, franges d’edat, etc.), 

titulacions (tota formació amb reconeixement sanitari), idiomes, empreses, formació i 

gestionar les consultes al servei d’assessoria jurídica i fiscal. També podràs veure les teves 

acreditacions del COPC (si n’has obtingut) i els TIPs (torn d’intervenció professional). 

En tot moment pots decidir si vols que les dades siguin públiques al directori de 

professionals.  

 

 



 

P à g i n a  4 | 18 

 

Versió 10 (16-04-20) 

 

 

Registre Sanitari: 

El Ministerio de Sanidad ha requerit a tots els col·legis professionals de l’àmbit sanitari 

que remetin la informació corresponent de les seves persones col·legiades. 

En el cas dels professionals de la psicologia, es centren en aquells col·legiats i col·legiades 

que siguin Psicòleg/a Especialista en Psicologia Clínica (PIR o Reconeixement del 

Ministeri), Psicòleg/a General Sanitari (Máster en Psicologia General Sanitària o el 

Certificat d’Habilitació/Autorització per a l’exercici de la Psicologia Sanitària). 
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Per tal de facilitar les dades necessitem la vostra col·laboració. Només heu de seguir 
aquests 2 processos senzills: 

1. Anar a l’apartat “Les meves titulacions oficials (sanitària/clínica)”, cliclar al botó 
“Nou”, complimentar l’especialitat i adjuntar el document acreditatiu (és 
obligatori, sense ell no es pot fer el tràmit). 

2. Passades 24-48h laborables es validarà la documentació aportada. 

  

         

 

Un cop està validada la documentació: 

1. Accediu a La meva zona privada. 
2. Un cop estigueu a aquella pàgina, baixar fins trobar l’apartat de ‘Registre 

Sanitari’. 
3. Allà podreu modificar la informació i informar de les dades correctes clicant al 

botó corresponent. 

  

  

Les meves dades personals:  en aquesta secció podràs consultar o actualitzar les teves 

dades personals i professionals (situació professional i tipus d’exercici). 
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Les meves dades econòmiques:  en aquesta secció podràs canviar l’IBAN i consultar 

informació sobre quotes i bonificacions. 

 

 

Les meves dades del portal:  en aquesta secció podràs canviar la contrasenya d’accés a la 

teva àrea privada, consultar o actualitzar les teves preferències de comunicació, LOPD, 

xarxes socials, imatge de perfil web i de fitxa col·legial. 
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Les meves inscripcions: en aquesta secció podràs gestionar les teves inscripcions a les 

activitats formatives del COPC (consultar l’historial d’activitats, descarregar-te els 

documents d’inscripció amb codi de barres, justificants d’assistència i material didàctic). 

 

 

 

Les meves seccions i Els meus grups de treball: podràs gestionar les teves inscripcions a les 

seccions professionals i grups de treball del COPC (consultar publicacions, guies, protocols, 

donar-te de baixa d’una secció o grup, descarregar-te documentació, conèixer els 

objectius, etc.) 

 

Els meus certificats: en questa secció en aquesta secció podràs gestionar els teus certificats 

d’inscripció al COPC, de pagament de quotes col·legials, d’expedient professional, etc. 

Prèviament hauràs d’haver-ne sol·licitat a secció “Sol·licitud de certificats” 

 

Els meus justificants de quotes: en aquesta secció podràs descarregar-te els teus justificants 

de quotes. Escull l’any, semestre i idioma i clica al botó “Sol·licitar”. En uns minuts 

s’habilitarà el botó de descàrrega. A causa que la col·legiació és obligatòria per exercir la 

professió de la psicologia, les quotes col·legials abonades pels psicòlegs/òlogues tenen la 

consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF. El fonament legal de la deducció és 

l’article 19.2.d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les 

https://www.copc.cat/ventanilla-unica/solicitud-certificados
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Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre 

la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. 

 

En funció de quina sigui l’activitat que es duu a terme, hi ha dues situacions possibles: 

1. Treballadors per compte aliè:  

L’article 10 del Reglament de l’IRPF assenyala que el límit deduïble és de 500 €/any. La 

base de la deducció serà la totalitat del rebut de la col·legiació. La casella que s’ha 

d’emplenar és la 0015 (exercici 2019). 

2. Treballadors per compte propi: 

La base de deducció és la totalitat de la quota col·legial. La casella que s’ha d’emplenar 

en aquest cas és la 0202 (exercici 2019) 

 

La meva biblioteca: en aquesta secció podràs gestionar les teves compres, préstecs, fulls 

de correcció, correccions en línia i sancions.  També disposes d’un historial per consultar  

compres o préstecs antics.  
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Les meves dades d’acreditacions: en aquesta secció podràs gestionar l’estat de les teves 

sol·licituds d’acreditacions d’expertesa del COPC. Sol·licitud pendents, aprovades o 

denegades. 

 

 

Els meus contactes d’assessoria jurídica/fiscal: en aquesta secció podràs gestionar les 

consultes al servei d’assessoria jurídica i fiscal. Sol·licitud pendents de resposta i resoltes. 
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Les meves factures: en aquesta secció podràs descarregar-te les factures de biblioteca o 

d’activitats formatives. 

 

El segell col·legial acredita la condició de psicòleg/òloga col·legiat/ada al COPC, en virtut de 

la qual, el/la professional accepta de manera expressa els drets i deures col·legials per tal 

que el ciutadà tingui garantia que el psicòleg/òloga es compromet amb la reglamentació 

legal, deontològica i administrativa que regeix la bona praxi i rigor en la professió.  

En format d’imatge jpg, pots incloure’l com a peu de signatura en el teus correus 

electrònics, informes, documentació professional, etc. 

 

 

 

El carnet col·legial també acredita la condició de psicòleg/òloga col·legiat/ada al COPC. 
En format digital per visualitzar en línia o descarregar-te’l en format pdf.  

Per canviar la fotografia del carnet digital només cal carregar-ne una de nova en aquest 
enllaç Les meves dades del portal web - recorda marcar la opció “Desitjo que la imatge 
de la meva fitxa aparegui al carnet col·legial”-  Si disposes d’una acreditació d’expertesa 
emesa pel COPC, pots fer que aquesta es mostri al carnet digital. Només cal marcar la 
opció “Desitjo que les meves acreditacions apareguin al carnet col·legial” dins la secció 
“les meves acreditacions” http://www.copc.cat/mi-zona-privada 

 

 

http://www.copc.cat/mi-zona-privada/mis-datos-del-portal
http://www.copc.cat/mi-zona-privada
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Finestreta única – Zona privada:  

Sol·licitud de certificats: en aquesta secció 

podràs obtenir certificats d’inscripció al 

COPC, de pagament de quotes col·legials, 

d’expedient professional, etc.  
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Sol·licitud de bonificacions: en aquesta secció podràs sol·licitar bonificacions sobre la quota 

del COPC.  Caldrà que t’informis de les condicions i els requisits a la secció “Bonificacions a 

la quota del COPC”. 

 

 

Sol·licitud de baixa col·legial: en aquesta secció podràs sol·licitar la baixa col·legial 

(immediata o a finals de semestre). En el moment de sol·licitar la baixa voluntària s'haurà 

d'estar al corrent del pagament de les quotes col·legials. La baixa s'ha de comunicar, 

almenys, amb 15 dies d'antelació al cobrament de cada semestre (abans del 15 de juny i 

del 15 de desembre de l'any en vigor). No es retornarà l'import de la quota i, en cas de 

devolució de rebuts, s'iniciarà un procediment de reclamació de deute.  

La baixa comporta l'anul·lació de tots els serveis associats a la col·legiació. És 

responsabilitat del sol·licitant notificar la baixa del COPC a Broker's88, gestor de la pòlissa 

de responsabilitat civil. 
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Serveis al la col·legiació: dins el menú web trobaràs els següents serveis col·legials.  

  

 

Catàleg de serveis a les persones col·legiades del COPC:  en aquesta secció podràs consultar 

tots els avantatges i serveis que t’ofereix el COPC. 
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Formació: en aquesta secció podràs consultar totes les activitats i esdeveniments del COPC. 

Utilitzant el motor de cerca podràs filtrar per temàtiques, delegacions, categories, etc. Pots 

consultar també la normativa de la biblioteca. 

 

Biblioteca i centre de documentació:   en aquesta secció podràs accedir al fons 

documental, bases de dades i a través del catàleg en línia, podràs realitzar gestions de 

reserves, renovacions, sol·licituds de préstec a domicili, compres de full de resposta de 

tests i sol·licituds de correccions. Podràs consultar la normativa de la biblioteca i les 

preguntes freqüents.  
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Lloguer de despatxos:   en aquesta secció podràs publicar o consultar anuncis de lloguer 

de despatxos. 

 

 

Ocupació - Psicofeina:   en aquesta secció podràs accedir a la borsa de treball del COPC i al 

servei d’orientació i assessorament professional. També disposes d’informació sobre 

l’Escola Pràctica Professional, oposicions i convocatòries PIR. 
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Acreditacions:   en aquesta secció podràs sol·licitar acreditacions professionals 

d’expertesa del COPC i consultar el requisits i condicions. 

 

Professional sanitari:   en aquesta secció podràs consultar un recull de la legislació vigent 

que afecta al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, a la pràctica de la professió, 

reconeixement sanitari i publicacions al BOE. 
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Grans avantatges | Descomptes exclusius: en aquesta secció podràs consultar avantatges 

exclusius per a persones col·legiades. La plataforma permet la possibilitat d’acumular 

descomptes per a compres posteriors, de manera que les promocions poden millorar 

progressivament gràcies a la freqüència del consum. En el moment de comprar, caldrà 

haver iniciat sessió a la plataforma dels Grans avantatges del COPC, Colectivos Vip, on 

caldrà obrir-se un usuari. 

 

Assegurança de Responsabilitat Civil i altres: en aquesta secció podràs consultar informació 

sobre les diferents assegurances que t’oferim: responsabilitat civil, vida, accidents, baixa 

laboral, dependència i salut. L’empresa Brokers’88 gestiona la contractació de les pòlisses. 

Assessoria Fiscal: en aquesta secció podràs consultar informació sobre horaris de visita 

presencial i telefònica del servei d’assessoria fiscal, preguntes freqüents, properes sessions 

del taller d'assessorament fiscal i podràs també fer consultes en línia mitjançant formulari 

web.  
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Assessoria Jurídica: en aquesta secció podràs consultar informació sobre horaris de visita 

presencial i telefònica del servei d’assessoria jurídica, preguntes freqüents (documentació 

adjunta) i podràs també fer consultes en línia mitjançant formulari web. 

 

Col·legi – Zona privada: 

 

Acords de Junta de Govern: en aquesta secció podràs consultar els acords de Junta de 

Govern. Periòdicament s’anirà actualitzant aquesta secció amb la informació dels acords 

de Junta de Govern d’interès general per a les persones col·legiades i les darreres novetats 

tractades. A la vegada, també es publicaran els acords de les Juntes General Ordinària i 

Extraordinària que es vagin celebrant. 

Preguntes freqüents: dins el menú web trobaràs les respostes a les preguntes freqüents 

classificades per categories.  

 


