RECOMANACIÓ DEONTOLÒGICA 1/2012
INTERVENCIONS PSICOLÒGIQUES A MENORS
A PETICIÓ D'UN DELS PROGENITORS
Cada vegada és més freqüent que en els processos de separació en els quals hi ha fills
menors, un dels progenitors acudeixi a un professional de la Psicologia sol·licitant una
intervenció que pugui influir en els drets de guarda i custòdia.
Aquest fet ha ocasionat un augment considerable del nombre de denúncies que
arriben a la Comissió Deontològica del COPIB basades en l'incompliment per part del
professional de la Psicologia dels articles 25 i 42 del Codi Deontològic del Col·legi de
Psicòlegs.
Aquests articles assenyalen:
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. En qualsevol cas, s'evitarà la manipulació
de les persones i es tendirà cap a l'assoliment del seu desenvolupament i autonomia.

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 contengut 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.

Per tot això, la Comissió Deontològica del COPIB recomana procedir de la següent
manera:
1. Abans d'iniciar la intervenció, s'haurà d'informar al progenitor sol·licitant de
l'avaluació o tractament, l'obligació que li correspon d'informar a l'altre
progenitor sobre la intervenció psicològica que ha sol·licitat per al menor.

2. Per tant, el professional de la Psicologia haurà de comptar amb un document
d'autorització signat per tots dos progenitors per a l'avaluació del menor.
3. Sempre que sigui possible, s'haurà de mantenir entrevistes amb tots dos
progenitors per contrastar la informació.
4. En els supòsits en els quals al professional de la Psicologia li consti l'oposició
d'un dels progenitors a l'avaluació o tractament la recomanació és que no
s'iniciï o s'interrompi. En aquests casos, s'ha de recomanar al progenitor
sol·licitant l'autorització al Jutge per dur a terme l'avaluació o intervenció.
5. S'haurà d'incorporar en tots els informes que es realitzin una còpia del
document de compromís signat pel progenitor sol·licitant dels serveis.

Compromís d'informació entre progenitors

El/la

Sr./Sra.…........................………………………………………………amb

DNI…………………………….

en la seva condició de pare/mare del

menor…………………………………………, mitjançant el present es compromet a informar al/a
la Sr./Sra………………………………………………………………., en la seva condició de pare/mare
de l’anomenat menor, sobre la intervenció psicològica que es realitzarà a aquest
menor per part del psicòleg/oga Sr./Sra. ………………………………………………………
col·legiat/da

núm. B-………………....

L'incompliment d'aquest compromís podrà donar lloc a la corresponent
reclamació per vulneració del dret a l'exercici de la pàtria potestat del progenitor no
informat de la intervenció.

I per deixar-ne constància als efectes oportuns i en prova del compromís
assumit davant el/la psicòleg/oga intervinent signa el present document.

Sr./Sra………………………………………………….

A…………………………, a……..de………………..de 20..

Nota. El compromís d'informació reflectit en aquest document serà incorporat pel
psicòleg/oga intervinent en tots els informes relacionats amb la intervenció sobre el
menor.

