La normativa col·legial el contingut de la qual s'oposi a la vigent redacció de la Llei de Col·legis Professionals es
troba derogada i, per això, no és aplicable pel Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

CODI DEONTOLÒGIC DEL/LA PSICÒLEG/A
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1er
Aquest CODI DEONTOLÒGIC de la professió de Psicòleg/oga està destinat a servir com a
regla de conducta professional, en l'exercici de la Psicologia en qualsevol de les seves
modalitats. El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ho fa seu i d'acord amb
les seves normes jutjarà l'exercici de la professió dels col·legiats.
Article 2on
L'activitat del Psicòleg/a es regeix, abans de res, pels principis de convivència i de legalitat
democràticament establerts en l'Estat Espanyol.
Article 3er
En l'exercici de la seva professió el/la Psicòleg/oga tendrà en compte les normes explícites i
implícites, que regeixen en l'entorn social en què actua, considerant-les com a elements de
la situació i valorant les conseqüències que la conformitat o desviació respecte a elles puguin
tenir en el seu quefer professional.
Article 4t
El/la Psicòleg/oga rebutjarà tota classe d'impediments o traves a la seva independència
professional i al legítim exercici de la seva professió, dins del marc de drets i deures que
traça el present Codi.

I. PRINCIPIS GENERALS
Article 5è
L'exercici de la Psicologia s'ordena a una finalitat humana i social, que pot expressar-se en
objectius tals com: el benestar, la salut, la qualitat de vida, la plenitud del desenvolupament
de les persones i dels grups, en els diferents àmbits de la vida individual i social. Donat que
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el/la Psicòleg/oga no és l'únic professional que persegueix aquests objectius humanitaris i
socials, és convenient i en alguns casos és precisa la col·laboració interdisciplinària amb
altres professionals, sense perjudici de les competències i saber de cadascun d'ells.
Article 6è
La professió de Psicòleg/oga se regeix per principis comuns a tota deontologia professional:
respecte a la persona, protecció dels drets humans, sentit de responsabilitat, honestedat,
sinceritat envers els clients, prudència en l'aplicació d'instruments i tècniques, competència
professional, i solidesa de la fonamentació objectiva i científica de les seves intervencions
professionals.
Article 7è
El/la Psicòleg/oga no realitzarà per si mateix, ni contribuirà a pràctiques que atemptin a la
llibertat i integritat física i psíquica de les persones. La intervenció directa o la cooperació en
la tortura i maltractaments, a més de delicte, constitueix la més greu violació de l'ètica
professional dels/de les Psicòlegs/ogues. Aquests no participaran de cap manera, tampoc
com a investigadors, com a assessors o com a encobridors, en la pràctica de la tortura, ni en
altres procediments cruels, inhumans o degradants siguin quines siguin les persones víctimes
dels mateixos, les acusacions, delictes, sospites de què siguin objecte, o les informacions que
es vulgui obtenir d'elles, i la situació de conflicte armat, guerra civil, revolució, terrorisme o
qualsevol altra, per la qual pretenguin justificar-se tals procediments.
Article 8è
Tot/a Psicòleg/oga ha d'informar, almanco als organismes col·legials, sobre violacions dels
drets humans, maltractaments o condicions de reclusió cruels, inhumanes o degradants de
què sigui víctima qualsevol persona i de les quals en tengués coneixement en l'exercici de la
seva professió.
Article 9è
El/la Psicòleg/oga respectarà els criteris morals i religiosos dels seus clients, sense que això
impedeixi el seu qüestionament quan sigui necessari en el curs de la intervenció.
Article 10è
En la prestació dels seus serveis, el/la Psicòleg/oga no farà cap discriminació de persones per
raó de naixement, edat, raça, sexe, credo, ideologia, nacionalitat, classe social, o qualsevol
altra diferència.
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Article 11è
El/la Psicòleg/oga no aprofitarà, per a lucre o benefici propi o de tercers, la situació de poder
o superioritat que l'exercici de la professió pugui conferir-li sobre els clients.
Article 12è
Especialment en els seus informes escrits, el/la Psicòleg/oga serà summament caut, prudent
i crític, enfront de nocions que fàcilment degeneren en etiquetes devaluadores i
discriminatòries, del gènere de normal/anormal, adaptat/inadaptat, o intel·ligent/deficient.
Article 13è
El/la Psicòleg/oga no realitzarà maniobres o actuacions de captació contràries a la llei
encaminades al fet que li siguin confiats els casos de determinades persones o tendents a
assegurar el seu monopoli professional en un àrea determinada. El/la Psicòleg/oga en una
institució pública no aprofitarà aquesta situació per derivar casos a la seva pròpia pràctica
privada. (redacció aprovada per Junta de Govern del Consell General de Col·legis Oficials de
Psicòlegs el dia 13 de desembre de 2014.
[Mai el/la Psicòleg/oga realitzarà maniobres de captació encaminades al fet que li siguin
confiats els casos de determinades persones, ni tampoc procedirà en actuacions que
assegurin pràcticament el seu monopoli professional en un àrea determinada. El/la
Psicòleg/oga en una institució pública no aprofitarà aquesta situació per derivar casos a la
seva pròpia pràctica privada. (Es deixa sense efecte la redacció antiga de l’article segons el
criteri de la CNC)].
Article 14è
El/la Psicòleg/oga no prestarà el seu nom ni la seva signatura a persones que il·legítimament,
sense la titulació i preparació necessàries, realitzen actes d'exercici de la Psicologia, i
denunciarà els casos d'intrusisme que arribin al seu coneixement. Tampoc encobrirà amb la
seva titulació activitats vanes o enganyoses.
Article 15è
Quan es trobi davant interessos personals o institucionals contraposats, procurarà el/la
Psicòleg/oga realitzar la seva activitat en termes de màxima imparcialitat. La prestació de
serveis en una institució no eximeix de la consideració, respecte i atenció a les persones que
poden entrar en conflicte amb la institució mateixa i de les quals el/la Psicòleg/oga, en
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aquelles ocasions en què legítimament procedeixi, haurà de fer-se valedor davant les
autoritats institucionals.

II. DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL I DE LA RELACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS
Article 16è
Els deures i drets de la professió de Psicòleg es constitueixen a partir d'un principi
d'independència i autonomia professional, qualsevol que sigui la posició jeràrquica que en
una determinada organització ocupi respecte a altres professionals i autoritats superiors.
Article 17è
L'autoritat professional del Psicòleg/oga se fonamenta en la seva capacitació i qualificació
per a les tasques que exerceix. El/la Psicòleg/oga ha d'estar professionalment preparat i
especialitzat en la utilització de mètodes, instruments, tècniques i procediments que adopti
en el seu treball. Forma part del seu treball l'esforç continuat d'actualització de la seva
competència professional. Ha de reconèixer els límits de la seva competència i les limitacions
de les seves tècniques.
Article 18è
Sense perjudici de la legítima diversitat de teories, escoles i mètodes, el/la Psicòleg/oga no
utilitzarà mitjans o procediments que no es trobin suficientment contrastats, dins dels límits
del coneixement científic vigent. En el cas de recerques per posar a prova tècniques o
instruments nous, encara no contrastats, ho farà saber així als seus clients abans de la seva
utilització.
Article 19è
Tot tipus de material estrictament psicològic, tant d'avaluació quant d'intervenció o
tractament, queda reservat a l'ús dels/de les Psicòlegs/ogues, els qui d'altra banda,
s'abstindran de facilitar-los a altres persones no competents. Els/les Psicòlegs/ogues
gestionaran o si escau garantiran la deguda custòdia dels documents psicològics.
Article 20è
Quan una determinada avaluació o intervenció psicològica emboliqui estretes relacions amb
altres àrees disciplinars i competències professionals, el/la Psicòleg/oga tractarà d'assegurar
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les corresponents connexions, bé per si mateix, bé indicant-li-ho i orientant en aquest sentit
al client.
Article 21è
L'exercici de la psicologia no haurà de ser mesclat, ni en la pràctica, ni en la seva presentació
pública, amb altres procediments i pràctiques aliens al fonament científic de la psicologia,
quan tal prohibició estigui prevista legalment.
Article 22è
Sense perjudici de la crítica científica que estimi oportuna, en l'exercici de la professió, el/la
Psicòleg/oga no desacreditarà a col·legues o altres professionals que treballen amb els seus
mateixos o diferents mètodes, i parlarà amb respecte de les escoles i tipus d'intervenció que
gaudeixen de credibilitat científica i professional.
Article 23è
L'exercici de la Psicologia es basa en el dret i en el deure d’un respecte recíproc entre el/la
Psicòleg/oga i altres professions, especialment les d'aquells que estan més propers a les
seves diferents àrees d'activitat.

III. DE LA INTERVENCIÓ
Article 24è
El/la Psicòleg/oga ha de rebutjar dur a terme la prestació dels seus serveis quan hi hagi
certesa que puguin ser mal utilitzats o utilitzats en contra dels legítims interessos de les
persones, els grups, les institucions i les comunitats.
Article 25è
En fer-se càrrec d'una intervenció sobre persones, grups, institucions o comunitats, el/la
Psicòleg/oga oferirà la informació adequada sobre les característiques essencials de la
relació establerta, els problemes que està abordant, els objectius que es proposa i el mètode
utilitzat.
En cas de menors d'edat o legalment incapacitats, es farà saber als seus pares o tutors.
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En qualsevol cas, s'evitarà la manipulació de les persones i es tendirà cap a l'assoliment del
seu desenvolupament i autonomia.
Article 26è
El/la Psicòleg/oga ha de donar per acabada la seva intervenció i no perllongar-la amb
ocultació o engany tant si s'han aconseguit els objectius proposats, com si després d'un
temps raonable apareix que, amb els mitjans o recursos a la seva disposició, és incapaç
d'aconseguir-los. En aquest cas indicarà a la persona, grup, institució o comunitat quins
altres psicòlegs o quins altres professionals poden fer-se càrrec de la intervenció.
Article 27è
El pacient tendrà plena llibertat per concertar els serveis professionals d'un psicòleg/oga i
per resoldre aquesta intervenció a fi d'acudir a un altre Psicòleg o professional. En aquest
últim cas, el/la Psicòleg/oga podrà negar-se a simultaniejar la seva intervenció amb una altra
diferent realitzada per un altre professional”.
[Per cap raó es restringirà la llibertat d'abandonar la intervenció i acudir a un altre psicòleg o
professional; sinó que, s'afavorirà al màxim la capacitat de decisió ben informada del client.
El/la Psicòleg/oga pot negar-se a simultaniejar la seva intervenció amb una altra diferent
realitzada per un altre professional. (Es deixa sense efecte la redacció antiga de l’article
segons el criteri de la CNC)].
Article 28è
El/la Psicòleg/oga no aprofitarà la situació de poder que pugui proporcionar-li el seu status
per reclamar condicions especials de treball o remuneracions superiors a les assolibles en
circumstàncies normals.
Article 29è
De la mateixa manera, no es prestarà a situacions confuses en les quals el seu paper i funció
siguin equívocs o ambigus.
Article 30è
Deixant de banda el dret del pacient a la lliure elecció de psicòleg en els termes ja establerts,
no correspon al nou Psicòleg/oga designat valorar les intervencions iniciades per altres
psicòlegs.
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[El/la Psicòleg/oga no s'immiscuirà en les diverses intervencions iniciades per altres psicòlegs.
(Es deixa sense efecte la redacció antiga de l’article segons el criteri de la CNC)].
Article 31è
En els casos en què els serveis del/la psicòleg/oga siguin requerits per assessorar i/o efectuar
campanyes de publicitat comercial, política i similars, el/la Psicòleg/oga col·laborarà en la
salvaguarda de la veracitat dels continguts i del respecte a les persones.
Article 32è
El/la Psicòleg/oga ha de tenir especial cura en no crear falses expectatives que després sigui
incapaç de satisfer professionalment.

IV. DE LA INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA
Article 33è
Tot/a Psicòleg/oga, en l'exercici de la seva professió, procurarà contribuir al progrés de la
ciència i de la professió psicològica, investigant en la seva disciplina, atenint-se a les regles i
exigències del treball científic i comunicant el seu saber a estudiants i altres professionals
segons els usos científics i/o a través de la docència.
Article 34è
En la recerca refusarà el/la Psicòleg/oga absolutament la producció en la persona de danys
permanents, irreversibles o innecessaris per a l'evitació d'altres majors. La participació en
qualsevol recerca haurà de ser autoritzada explícitament per la/les persona/es amb la/les
que aquesta es realitza, o bé pels seus pares o tutors en el cas de menors o incapacitats.
Article 35è
Quan la recerca psicològica requereixi alguna classe de danys passatgers i molèsties, com a
xocs elèctrics o privació sensorial, l'investigador, abans de res, s'assegurarà que els subjectes
participin en les sessions experimentals amb veritable llibertat, sense constriccions alienes
de cap tipus, i no els acceptarà sinó després d'informar-los puntualment sobre aquests danys
i obtenir el seu consegüent consentiment. Encara havent-hi inicialment consentit, el subjecte
podrà a qualsevol moment decidir interrompre la seva participació en l'experiment.
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Article 36è
Quan la recerca requereixi del recurs a la decepció o a l'engany, el/la Psicòleg/oga
s’assegurarà que aquest no produirà perjudicis duradors en cap dels subjectes, i, en tot cas,
revelarà a aquests la naturalesa i necessitat experimental de l’engany en concloure la sessió
o la recerca.
Article 37è
La recerca psicològica, ja experimental, ja observacional en situacions naturals, es farà
sempre amb respecte a la dignitat de les persones, a les seves creences, la seva intimitat, el
seu pudor, amb especial delicadesa en àrees, com el comportament sexual, que la majoria
dels individus reserva per a la seva privadesa, i també en situacions -d'ancians, accidentats,
malalts, presos, etc.- que, a més de certa impotència social comporten un seriós drama
humà que cal respectar tant com investigar.
Article 38è
L'experimentació amb animals evitarà també, o reduirà al mínim, els sofriments, danys i
molèsties que no siguin imprescindibles i justificables en atenció a finalitats de reconegut
valor científic i humà. Les operacions quirúrgiques sobre animals s'efectuaran amb anestèsia
i s'adoptaran mesures apropiades per evitar les possibles complicacions. El personal
directament implicat en la recerca amb animals seguirà en la seva pràctica els procediments
d'allotjament, maneig experimental i eliminació eutanàsica dels animals, que es recullen en
la Guia per a la conducta ètica en la cura i utilització d'animals editada pel Col·legi Oficial de
Psicòlegs i que s'até a les normes internacionals.

V. DE L’OBTENCIÓ I ÚS DE LA INFORMACIÓ
Article 39è
En l'exercici de la seva professió, el/la Psicòleg/oga mostrarà un respecte escrupolós del dret
del seu client a la pròpia intimitat. Únicament recaptarà la informació estrictament
necessària per a l'acompliment de les tasques per les quals ha estat requerit, i sempre amb
l'autorització del client.
Article 40è
Tota la informació que el/la Psicòleg/oga recull en l'exercici de la seva professió, sigui en
manifestacions verbals expresses dels seus clients, sigui en dades psicotècniques o en altres
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observacions professionals practicades, està subjecta a un deure i a un dret de secret
professional, del que només podria ser eximit pel consentiment exprés del client. El/la
Psicòleg/oga vetllarà perquè els seus eventuals col·laboradors s’atenyin a aquest secret
professional.
Article 41è
Quan l'avaluació o intervenció psicològica es produeix a petició del propi subjecte de qui
el/la Psicòleg/oga obté informació, aquesta només pot comunicar-se a terceres persones,
amb expressa autorització prèvia de l'interessat i dins dels límits d'aquesta autorització.
Article 42è
Quan aquesta avaluació o intervenció ha estat sol·licitada per una altra persona - jutges,
professionals de l'ensenyament, pares, ocupadors, o qualsevol altre sol·licitant diferent del
subjecte avaluat-, aquest últim o els seus pares o tutors tendran dret a ser informats del fet
de l'avaluació o intervenció i del destinatari de l'Informe Psicològic consegüent. El subjecte
d'un Informe Psicològic té dret a conèixer el contingut del mateix, sempre que d'això no es
derivi un greu perjudici per al subjecte o per el/la Psicòleg/oga, i encara que la sol·licitud de
la seva realització hagi estat feta per altres persones.
Article 43è
Els informes psicològics realitzats a petició d'institucions o organitzacions en general, a part
de l'indicat en l'article anterior, estaran sotmesos al mateix deure i dret general de
confidencialitat abans establert, quedant tant el/la Psicòleg/oga com la corresponent
instància sol·licitant obligats a no donar-los difusió fora de l'estricte marc pel qual varen ser
recaptats.
Les enumeracions o llistes de subjectes avaluats en els quals hagin de constar els diagnòstics
o dades de l'avaluació i que se'ls requereixin al/la Psicòleg/oga per altres instàncies, a
l'efecte de planificació, obtenció de recursos o d’altres, hauran de realitzar-se ometent el
nom i dades d'identificació del subjecte, sempre que no siguin estrictament necessaris.
Article 44è
De la informació professionalment adquirida mai el/la Psicòleg/oga no ha de servir-se ni en
benefici propi o de tercers, ni en perjudici de l'interessat.
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Article 45è
L'exposició oral, impresa, audiovisual o d’altra, de casos clínics o il·lustratius amb finalitats
didàctiques o de comunicació o divulgació científica, ha de fer-se de manera que no sigui
possible la identificació de la persona, grup o institució que es tracta.
En el cas que el mitjà usat per a tals exposicions comporti la possibilitat d'identificació del
subjecte, serà necessari el seu consentiment previ explícit.
Article 46è
Els registres escrits i electrònics de dades psicològiques, entrevistes i resultats de proves, si
són conservats durant cert temps, ho seran sota la responsabilitat personal del/la
Psicòleg/oga en condicions de seguretat i secret que impedeixin que persones alienes puguin
tenir-ne accés.
Article 47è
Per a la presència, manifesta o reservada de terceres persones, innecessàries per a l'acte
professional, tals com a alumnes en pràctiques o professionals en formació, es requereix el
previ consentiment del client.
Article 48è
Els informes psicològics hauran de ser clars, precisos, rigorosos i intel·ligibles per al seu
destinatari. Hauran d'expressar el seu abast i limitacions, el grau de certitud que sobre els
seus diferents continguts posseeixi l'informant, el seu caràcter actual o temporal, les
tècniques utilitzades per a la seva elaboració, fent constar en tot cas les dades del
professional que ho emet.
Article 49è
La defunció del client, o la seva desaparició -en el cas d'institucions públiques o privades- no
allibera al/la Psicòleg/oga de les obligacions del secret professional.

VI. DE LA PUBLICITAT
Article 50è
Els professionals col·legiats hauran d'ajustar la seva conducta en matèria de comunicacions
comercials al que es disposa en la Llei.
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[Els professionals col·legiats hauran d'ajustar la seva conducta en matèria de comunicacions
comercials a allò que es disposa en la Llei, amb la finalitat de salvaguardar la independència i
integritat de la professió, així com, si escau, el secret professional.] (Es deixa sense efecte la
redacció antiga de l’article segons el criteri de la CNC)].
Article 51è
Sense perjudici de la responsabilitat penal que pugui suposar, constitueix una greu violació
de la deontologia professional atribuir-se en qualsevol mitjà -anuncis, plaques, targetes de
visita, programes, etc- una titulació que no es posseeix, així com també utilitzar
denominacions i títols ambigus, que, encara sense faltar de manera literal a la veritat, poden
fàcilment induir a error o a confusió, i igualment afavorir la credulitat del públic a propòsit
de tècniques o procediments de dubtosa eficàcia.
Article 52è
Com a tal, el/la Psicòleg/oga pot prendre part en campanyes d'assessorament i informació a
la població amb finalitats culturals, educatives, sanitàries, laborals o d’altres de reconegut
sentit social.
Article 53è
El/la Psicòleg/oga que utilitzi pseudònim en la seva activitat professional haurà de declararho al COPIB per al seu corresponent registre.

VII. DELS HONORARIS I REMUNERACIÓ
Article 54è
Els criteris orientatius en matèria d'honoraris i remuneració només poden referir-se als
supòsits de taxació de costes.
Article 55è
En l'exercici lliure de la professió el/la Psicòleg/oga informarà prèviament al client sobre la
quantia dels honoraris pels seus actes professionals.
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Article 56è
El/la Psicòleg/oga, en cap cas, percebrà remuneració alguna relacionada amb la derivació de
clients a altres professionals. (La Junta General del Consell General de Col·legis Oficials de
Psicòlegs de 13 desembre de 2014 acorda suprimir aquest article seguint les indicacions de
la CNC)].

VIII. GARANTIES PROCESSALS
Article 57è
La Comissió Deontològica del COPIB creada per la Junta de Govern del COPIB, vetllarà per la
interpretació i aplicació d'aquest Codi. El COPIB assegurarà la difusió d'aquest Codi entre tots
els professionals i el conjunt d'institucions socials. Procuraran així mateix que els principis
aquí exposats siguin objecte d'estudi per tots els estudiants de Psicologia a les Universitats.
Article 58è
Les infraccions de les normes del Codi Deontològic en l'Exercici de la Psicologia hauran de ser
denunciades davant la Comissió Deontològica. L'expedient haurà de tramitar-se sota els
principis d'audiència, contradicció i reserva, concloent amb una proposta de resolució de la
Comissió. La Junta de Govern, escoltat l'interessat, adoptarà la resolució procedent,
acordant el sobreseïment o la imposició de la sanció disciplinària que estatutàriament
correspongui.
Article 59è
El COPIB garanteix la defensa d'aquells col·legiats que es vegin atacats o amenaçats per
l'exercici d'actes professionals, legítimament realitzats dins del marc de drets i deures del
present Codi, defensant en particular el secret professional i la dignitat i independència
del/la Psicòleg/oga.
Article 60è
El COPIB tractarà que les normes d'aquest Codi Deontològic, que representen un compromís
formal de les institucions col·legials i de la professió davant la societat espanyola, en la
mesura en què la societat mateixa les valori com a essencials per a l'exercici d'una professió
d'alt significat humà i social, passin a formar part de l'ordenament jurídic garantit pels
Poders públics.
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Article 61è
Quan un/a Psicòleg/oga es vegi en el conflicte de normes adverses, incompatibles, ja legals,
ja d'aquest Codi Deontològic, que entren en col·lisió per a un cas concret, resoldrà en
consciència, informant a les diferents parts interessades i a la Comissió Deontològica
Col·legial.
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ANNEX REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA ESTATAL DEL CONSELL GENERAL DE
COL·LEGIS OFICIALS DE PSICÒLEGS
PREÀMBUL

El Codi Deontològic de la professió de Psicòleg/oga està destinat a servir com a pauta de
conducta professional en l'exercici de la Psicologia en qualsevol de les seves modalitats,
regint-se la seva activitat abans de res pels principis de convivència i legalitat
democràticament establerts, i havent de tenir en compte aquesta actuació professional les
normes explícites i implícites que existeixen en l'entorn social en el qual actua.
El Títol VIII del Codi Deontològic del Psicòleg recull el marc general per al procediment de
queixa i tramitació de demandes atribuint-li a la Comissió Deontològica del Consell General
de Col·legis Oficials de Psicòlegs la funció de vetllar per la interpretació i aplicació d'aquest
Codi.
Els Col·legis Territorials han constituït -o estan en el procés de fer-ho- Comissions
Deontològiques Territorials que s'ocupen principalment de la difusió i compliment del Codi
en les seves demarcacions, i tramiten les queixes que els són presentades per usuaris i
col·legiats, vetllant especialment per promoure el millor desenvolupament de la consciència
i actuació professional i proposant si escau resolucions a les respectives Juntes de Govern.
Competeix ara al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs constituir i reglamentar el
funcionament de la Comissió Deontològica Estatal, promulgant aquest Reglament que ha
estat aprovat per la seva Junta General en la seva reunió de 24 de febrer de 2007.

I.- FINALITATS DE LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA ESTATAL
La Comissió Deontològica Estatal (C.D.E.) del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs
tendrà les següents finalitats.
1.1. Vetllar per la difusió i el compliment del Codi Deontològic del Psicòleg en l'àmbit de la
seva competència.
1.2. Promoure i coordinar l'activitat de les Comissions Deontològiques dels Col·legis
Territorials.
1.3. Assumir les competències de les Comissions Deontològiques Territorials en els següents
suposats:
o En tant no hagin estat constituïdes.
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o Quan la Comissió Deontològica Territorial acordi la seva incompetència i s'inhibeixi en
favor de la Comissió Deontològica Estatal.
o A petició de la Junta de Govern del Consell General de COP.
1.4. Establir relacions amb les Comissions Deontològiques d'altres Col·legis, associacions,
institucions o altres organismes, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
1.5. Tramitar i proposar Resolucions, en segona instància, dels Expedients deontològics que
li siguin remesos pels Col·legis o a proposta de la Junta de Govern del Consell General de
COP.
1.6. Assumir el coneixement de les demandes deontològiques en les quals existeixin
conflictes de competència territorial entre dos o més Col·legis.

II.- COMPOSICIÓ, DURADA I RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA ESTATAL
2.1. La Comissió Deontològica Estatal estarà composta com a membres nats pels Presidents
de les Comissions Deontològiques dels Col·legis Territorials -o altres organitzacions col·legials
amb les quals així es concerti- i en defecte d'això, interinament, pels Coordinadors dels
Temes Deontològics que hagin designat les respectives Juntes de Govern. També formarà
part de la Comissió Deontològica Estatal amb veu però sense vot un membre de la Junta de
Govern del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs que actuarà com a enllaç amb la
mateixa.
2.2. La Comissió Deontològica Estatal tendrà un President, Vicepresident, Secretari i
Sotssecretari, que seran triats mitjançant votació d'entre els membres nats amb veu i vot de
la Comissió, en la primera sessió ordinària de la Comissió, que se celebrarà després de
l'aprovació d'aquest Reglament. Els càrrecs s'ocuparan per un període de quatre anys. Si un
càrrec electe cessa com a membre de la Comissió, continuarà ocupant el seu càrrec en
funcions fins que es procedeixi a una nova elecció en la primera sessió ordinària que celebri
la Comissió. Els càrrecs podran ser reelegits exclusivament per un altre període de quatre
anys.
2.3. Les sessions de treball seran convocades i moderades pel President. El Secretari aixecarà
Actes de les sessions i s'ocuparà de la tramitació dels expedients en curs i de la custòdia dels
documents. El Vicepresident i Sotssecretari assumiran les substitucions respectives en cas
d'absència o malaltia i assumiran les tasques que se'ls deleguin. Els acords en les sessions
seran presos per majoria simple, podent expressar-se vots particulars. No s'acceptarà
delegació de vot. L'Assessor Jurídic del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs
estarà present en les deliberacions i actuarà com a consultor amb veu, però sense vot.
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2.4. La Comissió Deontològica Estatal es reunirà almanco dues vegades a l'any o a petició
d'un terç dels seus membres.
2.5. El President, Vicepresident, Secretari i Sotssecretari, assistits per l'Assessor Jurídic
constituiran la Comissió Permanent.

III.- PROCEDIMENTS DE TRAMITACIÓ DE DEMANDES
3.1. En primera instància, les queixes o demandes hauran de ser formulades per escrit en
sobre tancat i enviades al President de la Comissió Deontològica Estatal.
3.2. Quan la Comissió Deontològica Estatal actuï en segona instància la Comissió
Deontològica del Col·legi Territorial que la va tramitar en primera, haurà d'aportar tota la
documentació i informació de què disposi sobre l'assumpte a la Secretaria de la Comissió
Deontològica Estatal, amb la deguda reserva.
3.3. No s'acceptaran queixes o demandes presentades de forma anònima.
3.4. Es garantirà la reserva sobre el procediment seguit i les parts implicades dins dels límits
que estableix la llei, i en funció de les característiques de les resolucions que s'adoptin.
3.5. Previ informe de la Secretaria i Assessoria Jurídica, la Comissió Permanent de la
Comissió Deontològica Estatal podrà optar per:
a) Admissió a tràmit de la demanda.
b) No admetre a tràmit la demanda.
3.6. Una vegada admesa la demanda, es decidirà si es tramita per procediment d'urgència o
el normal.
3.7. En el procediment d'urgència la queixa o demanda serà estudiada per un Instructor,
membre de la Comissió Deontològica Estatal designat a aquest efecte i resolta per ell amb la
Comissió Permanent, en el termini de dos mesos elevant el corresponent informe escrit.
3.8. En el procediment normal, l'Instructor que es nomeni donarà audiència a totes les parts
interessades amb l'assistència dels consultors que la Comissió Deontològica Estatal consideri
oportuns.
3.9 El termini màxim de resolució en el procediment normal serà de 8 mesos.
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3.10. L'Instructor presentarà informes escrits tant del procediment com de les aportacions
dels consultors, que seran estudiats per la Comissió Deontològica Estatal o el seu Permanent
per adoptar la proposta corresponent.
3.11. La Comissió Deontològica Estatal elevarà proposta a la Junta de Govern que adoptarà
la resolució pertinent i la comunicarà a les parts interessades.
3.12. Tota la documentació i proves relatives als expedients deontològics serà arxivada sota
garanties suficients que instrumentarà el Secretari, durant 5 anys, al final dels quals serà
destruïda.
3.13. Per facilitar el desenvolupament de recerques sobre temes de deontologia i psicologia
el Secretari elaborarà resums de tipus científico-professional per tots i cadascun dels
expedients tramitats, amb la deguda garantia de confidencialitat i reserva, possibilitant
formar una casuística ètica. Aquests resums seran arxivats en el servei de documentació del
Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs podent ser objecte de consulta pels
col·legiats.

IV.- DISPOSICIONS FINALS
4.1. Tot dubte que sorgeixi en la interpretació de les anteriors normes serà resolta a criteri
de la Comissió Deontològica Estatal.
4.2. Els membres nats de la Comissió Deontològica Estatal no podran ser membres de les
Juntes de Govern dels Col·legis Territorials o del Consell General de Col·legis Oficials de
Psicòlegs.
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