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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 
ARTICLE 1.-  OBJECTE. 
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), compta entre els seus fins, la 
promoció, el desenvolupament tècnic i científic de la professió i la promoció 
professional de la Psicologia, per això s'estableixen col·laboracions amb diferents 
administracions, en què el COPIB pot designar experts/tes per actuacions específiques 
amb prèvia autorització. 
 
La present normativa obeeix a la necessitat, prevista en l'article 4 del Reglament marc 
de seccions professionals del COPIB, de regular un reglament de règim intern 
provisional de funcionament fins a ratificació i aprovació definitiva del reglament de 
regim intern per l'Assemblea General. 
 
 
ARTICLE 2.-  ÀMBIT D’APLICACIÓ TERRITORIAL I PERSONAL. 
L'àmbit d'aplicació serà a les Illes Balears. La Secció de Neuropsicologia es troba a 
Palma en el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), però representa 
els neuropsicòlegs y neuropsicòlogues de totes les illes. 
 
 
 

TÍTOL II: ELS MEMBRES DE LA SESSIÓ DE NEUROPSICOLOGIA 
 
ARTICLE 3.-  MEMBRES DE LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 
La Secció de Neuropsicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears 
(COPIB) estarà compost per tots/es els/les psicòlegs/gues col·legiats/des que sol·licitin 
pertànyer a aquest Secció i que compleixin els requisits necessaris descrits en l'Article 
4 d'aquest reglament. 
 
 
ARTICLE 4.-  INCORPORACIÓ. 
4.1.- INCORPORACIÓ A LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 

Les sol·licituds per poder integrar-se a la Secció de Neuropsicologia es podran 
presentar en qualsevol moment sempre i quan compleixin amb els criteris 
establerts per la Junta de Govern del COPIB i amb els requisits del present 
Reglament de Règim Intern. 
 
El procediment i requisits per a sol·licitar integrar-se a la Secció de 
Neuropsicologia són: 

• Presentació de la SOL·LICITUD DE PERTINÈNCIA A LA SECCIÓ DE 
NEUROPSICOLOGIA del COPIB. 

• Presentació del CURRÍCULUM-VITAE per tal d’acreditar la formació i 
experiència en neuropsicologia. 

• Presentació del DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA de la Secció 
de Neuropsicologia. 

• Estar al corrent de les quotes col·legials. 



Aprovat per Junta de Govern de 21 de juny de 2021 
Pendent de ratificació en Assemblea General de dia ........................ 

La documentació esmentada serà presentada a les oficines del COPIB. 
 
El Comitè de Valoració, una vegada revisada la documentació aportada per el/la 
col·legiat/da, procedirà a realitzar un informe sobre la incorporació o no del/de la 
col·legiat/da a la Secció de Neuropsicologia per a la seva posterior aprovació per 
part de la Junta de Govern. 

 
4.2.- INCORPORACIÓ A LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 

Per a la incorporació dels/ les nous membres a la Secció de Neuropsicologia es 
tindrà en compte la formació acreditada i l’experiència en avaluació, diagnòstic, 
intervenció i tractament en neuropsicologia. Formen part de la Secció 
Neuropsicologia els/les col·legiats/des que formaven part de el Grup de Treball de 
Neuropsicologia i han expressat sota voluntat pròpia i manifestant el seu 
compromís de formar part de la Secció. Encara que, poden formar part de la 
Secció de Neuropsicologia nous/ves col·legiats/des que reuneixin els criteris 
anteriorment esmentats i reflectits en el Reglament Marc. 
 

 
ARTICLE 5.-  FORMACIÓ. 
Els/les psicòlegs/gues que es desenvolupen en l’àrea de la neuropsicologia han de tenir 
formació bàsica relacionada amb qualsevol d’aquestes àrees: 
 

• Avaluació i diagnòstic en neuropsicologia infantil juvenil i/o adults 
• Intervenció neuropsicològica fent ús de tècniques d’intervenció basades en 

el mètode científic i fonamentades pels models en neuropsicologia 
• Formació de formadors. 
• Psicologia social: comunicació, investigacions. 
• Estructura i Organització de el Sistema de Salut Públic o privat. 

 
També seran valorats altres coneixements en: 

• Comportament col·lectiu en grups i comunicació. 
• Comunicació social de visibilitat de la professió de neuropsicologia y de 

suport a las persones que necessiten i requereixen als professionals de la 
neuropsicologia. 

• Informació preventiva a la població en situacions de risc de dany 
neurològic. 

• Coneixements relacionats amb l’administració i gestió en l’àrea de la 
neuropsicologia en l’àmbit sanitari públic y privat.  

• Relació i col·laboració amb associacions de familiars i persones que 
competeix a l’àmbit de la neuropsicologia: associació del dany cerebral, 
associació de familiars amb malaltia d’Alzheimer, associació de familiars 
amb nens i nenes amb autisme, etc. 

• Formació en primers auxilis, organització de casos clínics pràctics, gestió de 
la informació i relació amb els mitjans de comunicació… 
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ARTICLE 6.-  BAIXES DE LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 
Les baixes de la Secció de Neuropsicologia podran ser per les següents causes: 
 
6.1.- BAIXA VOLUNTÀRIA. 

Els/les membres de la Secció de Neuropsicologia que desitgin sol·licitar la baixa, 
presentaran un escrit raonant els motius dirigit al responsable de la Secció, amb 
un mes d'antelació com a mínim, exceptuant casos de força major. Es farà 
efectiva, sempre que sigui possible, havent de complir obligatòriament amb els 
compromisos professionals que puguin quedar pendents. 

 
6.2.- BAIXA TEMPORAL.  

Es podrà produir per: 
• A petició del/de la col·legiat/da: Es produirà quan el/la col·legiat/da 

sol·liciti per motius personals, laborals o d’altre índole, la baixa temporal 
que possibilitarà la seva reincorporació quan ho sol·liciti. 

• A proposta del Comitè de Valoració: El Comitè de Valoració, prèvia 
informació a l'interessat perquè manifesti el que consideri pertinent, podrà 
proposar a la Junta de Govern la baixa temporal del/de la col·legiat/da en 
el cas que es demostri una mala praxis professional relacionada amb les 
seves actuacions de la Secció de Neuropsicologia. 

 
L’incompliment reiterat d’alguns dels compromisos assumits pels/per les membres de 
la Secció de Neuropsicologia podrà ser motiu de baixa temporal del/de la professional 
que formen part de la Secció de Neuropsicologia 
 
6.3.- BAIXA DEFINITIVA. 
Serà motiu de baixa definitiva: 

• No realitzar, sense causa justificada, la formació organitzada pel COPIB que 
es consideri obligatòria. 

• La no assistència a tres reunions seguides sense una justificació acceptada 
per el Comitè de Valoració. 

• Fer ús indegut de qualsevol material o distintiu de la Secció. 
• Totes aquelles actuacions que incompleixin el Codi Deontològic del COPIB. 
• Per compliment de sanció disciplinària per part del COPIB. 
• Promoció en qualsevol intervenció de la Secció de Neuropsicologia, pel 

lucre personal. 
• En cas d’intervenció com parlar o fer declaracions públiques en nom de la 

Secció de Neuropsicologia, sense la coordinació o beneplàcit de el/la 
president/a de la Secció de Neuropsicologia. 

• Intervenir en alguna situació de responsabilitat sense la coordinació de 
el/la president/a de la Secció de Neuropsicologia. 

• Altres motius que el Comitè de Valoració consideri pertinents. 
 
 
ARTICLE 7.-  REINCORPORACIÓ A LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 
Els/les membres de la Secció de Neuropsicologia que estiguin en situació de baixa 
voluntària (article 6.1) o baixa temporal (article 6.2) podran sol·licitar la seva 
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reincorporació a la Secció de Neuropsicologia mitjançant escrit motivat dirigit al 
Comitè de Valoració, qui estudiarà la sol·licitud i comunicarà la seva decisió a 
l'interessat/da, traslladant a la Junta de Govern els casos que la baixa temporal hagi 
estat a proposta del Comitè de Valoració. 
 
 
ARTICLE 8.-  COMITÈ DE VALORACIÓ. 
Es crearà un Comitè de Valoració format per el president, la vicepresidenta, la 
secretària i 2 membres vocals de la Secció de Neuropsicologia elegits dels integrants. 
 
El Comitè tindrà, entre d’altres funcions, les següents: 

• Comprovar la documentació aportada en les sol·licituds d’incorporació. 
• Estudiar i proposar a la Junta de Govern les sol·licituds de baixa. 
• Estudiar i proposar a la Junta les peticions de noves incorporacions que 

provinguin de baixes. 
 

En el cas de baixes definitives, la Junta de Govern del COPIB notificarà per escrit a 
l’interessat/da l’acord. Aquest/a disposarà d'un període màxim de 15 dies hàbils 
posteriors a la notificació per realitzar, en el seu cas, les oportunes al·legacions. 
 
 
 

TÍTOL III:    DE L'ORGANITZACIÓ DE LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA 
 
ARTICLE 9.-  ESTRUCTURA DE LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 
Fins a l'aprovació del reglament de règim intern de la secció en la pròxima Assemblea 
anual la Junta directiva que dirigeixi i representi la secció estarà constituïda pels 
següents membres de la comissió gestora  
 

• President/a.  
• Vicepresident/a.  
• Secretari/a.  
• Tresorer/a. 
• Vocals.  

 
 
ARTICLE 10.-  FUNCIONS I COMPETÈNCIES DELS MEMBRES DE LA SECCIÓ DE 
NEUROPSICOLOGIA. 
Les funcions generals són les següents: 

1. Correspon al president/a convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i 
representar a la Secció de Neuropsicologia en l'àmbit de les seves 
competències. 

2. El vicepresident/a, substituirà al president en cas d'absència i desenvoluparà 
totes aquelles funcions que li delegi. 

3. 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 de Neuropsicologia. 
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4. El tresorer/a tindrà la responsabilitat de vetllar els fons i l'execució del 
pressupost, si ho hagués, informant a la Junta Directiva del seu 
desenvolupament. 

5. Els vocals participaran en les tasques de govern i assistiran a les reunions 
assumint les funcions assignades. 
 

Les funcions específiques són les següents:  
1. Difusió temàtica, de continguts, mètode i objectius de la neuropsicologia. 
2. Potenciació del desenvolupament científic–professional mitjançant 

l’organització d’activitats i programació de formació bàsica i especialitzada als 
diferents àmbits de la neuropsicologia, per facilitar el reciclatge i formació 
continuada dels professionals. 

3. Recolzament e iniciativa a la investigació. 
4. Cooperació amb altres associacions professionals, entitats o institucions a nivell 

nacional i/o internacional amb l’objectiu de dur a terme accions conjuntes per 
al desenvolupament científic–professional de la Neuropsicologia. 

5. Promoure i velar pel prestigi i l’exercici competent de la professió a l’àmbit de 
la neuropsicologia, com establir el adequats requisits de qualificació i 
acreditació. 

6. Ampliació i apertura de sortides professionals dins les diferents àrees de la 
neuropsicologia. 

7. Desenvolupament de la imatge professional de la neuropsicologia, potenciant 
una imatge social digna, realitzant actuacions que contribueixin a promoure, 
clarificar i millorar el coneixement de la societat sobre les característiques i 
beneficis de la nostra professió , tant en avaluació com intervenció. 

8. Col·laboració interdisciplinària, dins l’àmbit de la psicologia i amb altres sectors 
professionals amb els que pugui tenir connexió (neurologia, geriatria, 
infermeria, sectors educatius, etc.) 

9. Participació amb el Col·legi Oficial de la Psicologia de les Illes Balears, 
assessorant i fent propostes e informes a la Junta de Governs sobre temes 
d’interès. Inclou la formalització d’acords, convenis i altres formes de 
cooperació amb entitats públiques o privades que tinguin objectius similars, o 
altres qüestions rellevants dins l’àmbit científic–professional de la Secció, com 
l’exercici competent de la professió segons el Codi Deontològic, recomanant, 
en es seu cas, els criteris o requisits de qualificació exigibles per a l’adequat 
exercici professional. 

10. Propostes a la Junta de Govern sobre representants de la Secció de 
Neuropsicologia en aquelles instancies del seu àmbit d’intervenció en les que la 
professió hagi de donar la seva opinió o ésser representat (casos d’informes, 
tribunals d’oposicions, revisions de plans d’estudis o comissió d’especialitats, 
etc.) 

11. Informació i assessorament a altres òrgans de govern del COPIB, a l’àmbit de les 
seves competències, per iniciativa pròpia o a petició d’ells. 

12. Informació als col·legiats mitjançant el medis generals de difusió del Col·legi, 
sobre els temes d’interès relacionats amb la Secció de Neuropsicologia. 

13. Informació i assessorament als membres de la Secció de Neuropsicologia sobre 
aspectes formatius, tècnics, laborals, deontològics, etc. Rellevants per a 
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l’exercici de la professió, així com la promoció de la cooperació entre membres, 
intercanvi d’informació i experiència professional. 

14. Elaboració d’estudis, informes i propostes en torn a les normes legals que 
afecten al desenvolupament de la Neuropsicologia en les seves variants i 
àmbits. 

15. Col·laboració amb la Comissió Deontològica en la vigilància, tant de publicitat 
enganyosa o actuacions que no segueixin les normes del Codi Deontològic del 
Col·legi, com els cassos d’intrusisme, competència deslleial o mal ús dels 
instruments neuropsicològics. 

16. Vetlar per la difusió i compliment del Codi Deontològic a l’exercici professional 
de l’àrea de la Neuropsicologia i, promoure l’elaboració de criteris de 
responsabilitat ètica en la seva pràctica. 

17. Seguiment de la situació dels dispositius assistencials, docents o investigadors, 
tant públics com privats. 

18. Articulació e integració de les activitats professionals i/o de la Secció de 
Neuropsicologia creant grups de treball, estimulant la cooperació amb altres 
Seccions o altres iniciatives amb la fi de potenciar les accions col·legials 
necessàries per millorar l’assoliment dels objectius de la Secció de 
Neuropsicologia. 

19. Col·laboració amb la Junta de Govern del Col·legi Oficial de la Psicologia de les 
Illes Balears, Vocalies i resta d’estructures organitzatives per a l’assoliment dels 
objectius establerts al present Reglament. 

20. Qualsevol altre funció que atribueixi la Junta de Governs del COPIB. 
 

 
ARTICLE 11.-  ORGANITZACIÓ DE LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA. 
La Secció de Neuropsicologia estarà organitzat de la següent manera: 
 A.-  Tots els/les membres que formen part de la Secció de Neuropsicologia: 

• S'establiran reunions periòdiques. 
• L'adscripció a la Secció suposa assumir un exprés compromís d'assistència 

periòdica i de participació activa en les reunions i activitats de la Secció. 
• No es podrà donar cap informació pública sobre la Secció, ni fer gestions 

amb altres organismes en nom de la Secció sense l'aprovació del/de la 
president/a de la Secció de Neuropsicologia i en coordinació amb la Junta 
de Govern del COPIB. 

• Ha d'acceptar i assumir les condicions establertes en aquest reglament. 
 

B.-  Tots els/les membres de la Secció de Neuropsicologia comprenen, assumeixen i 
es comprometen amb els diferents articles del Reglament Marc de la Secció de 
Neuropsicologia al COPIB. 

 
 
 
ARTICLE 12.-  VIES DE FINANCIACIÓ. 
El COPIB es compromet a promoure la firma de convenis o acords de col·laboració amb 
institucions o organismes que permetin cobrir les despeses derivades de las activitats 
de la Secció de Neuropsicologia. 
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TÍTOL IV:     CONFIDENCIALITAT 
 
ARTICLE 13.-  CONFIDENCIALITAT. 
Tots/es els/les membres de la Secció de Neuropsicologia hauran de mantenir secret 
professional i respectar el Codi Deontològic en totes les seves actuacions. 
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ANNEX: 
 
 

Fins que es dugui a terme el procediment electoral per a la constitució de la Junta 
Directiva de la Secció de Neuropsicologia, la Comissió Gestora estarà integrada pels 
següents càrrecs: 
 

• El president de la Secció de Neuropsicologia: José Ángel Rubiño. 
• Vicepresidenta: Melania Zapata Moreno 
• Secretària: Niniña Jensen 
• Tresorera: Patricia Gallardo Macías. 
• Vocals: Pilar Andrés Benito, Jaume Pomar Pons, Soledad Ribas López, Alicia 

Ribas Marí, Maribel Adrover Rodríguez y María Rosa Martorell Dols. 
 


