
FUNCIONS	DEL	COL·LEGI	OFICIAL	DE	PSICOLOGIA	DE	LES	ILLES	BALEARS	
	
El	 Col·legi	Oficial	 de	 Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears	 és	 una	 Corporació	 de	Dret	 Públic,	
amb	 personalitat	 jurídica	 pròpia	 i	 plena	 capacitat	 per	 al	 compliment	 de	 les	 seves	
finalitats.	

Els	Col·legis	Professionals	tenen	com	a	finalitats	essencials	l'ordenació	de	l'exercici	de	
les	professions	 i	 la	 representació	exclusiva	de	 la	professió,	 la	defensa	dels	 interessos	
professionals	dels	 col·legiats	 i	 la	protecció	dels	 interessos	dels	 consumidors	 i	 usuaris	
dels	serveis	dels	seus	col·legiats.	

El	 Col·legi	 és	 una	 rellevant	 entitat	 de	 prestació	 de	 serveis	 d'interès	 professional	 als	
col·legiats.	Destaca	com	una	de	les	funcions	principals	del	Col·legi,	la	de	contribuir	a	la	
formació	contínua	i	especialitzada	dels	col·legiats.	

L'exercici	de	la	potestat	disciplinària	constitueix,	també,	una	funció	transcendental	en	
tot	 Col·legi	 Professional.	 L'exercici	 professional	 dels	 psicòlegs	 es	 caracteritza	 perquè	
aquests	 assumeixen	 una	 exigent	 responsabilitat	 respecte	 al	 pacient,	 als	 seus	
companys,	i	al	Col·legi.	

L'actuació	del	Psicòleg	es	regeix	per	principis	comuns	de	tota	deontologia	professional:	
respecte	 a	 la	 persona,	 	 protecció	 dels	 drets	 humans,	 sentit	 de	 responsabilitat,	
honestedat,	 sinceritat	 envers	 els	 pacients	 i	 clients,	 prudència	 en	 l'aplicació	
d'instruments	 i	 tècniques,	 competència	 professional,	 solidesa	 de	 la	 fonamentació	
objectiva	 i	 científica	 de	 les	 seves	 intervencions	 professionals.	 El	 Col·legi	 exerceix	 la	
potestat	disciplinària	d'acord	amb	el	Codi	Deontològic	del	Psicòleg	 i	el	Reglament	de	
Procediment	 Disciplinari	 del	 Col·legi	 o	 del	 Consell	 General	 de	 Col·legis	 Oficials	 de	
Psicologia.	

	

Conforme	als	Estatuts	del	COPIB	publicats	en	el	BOIB	núm.	142	amb	data	17	d’octubre	
de	2013,	el	COPIB	té	les	següents	funcions:	

Article	8.	Funcions.	

Són	 funcions	 del	 Col·legi	 Oficial	 de	 Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears,	 en	 el	 seu	 àmbit	
territorial,	les	següents:	

a. Exercir	 la	 representació	 institucional	 exclusiva	 i	 la	 defensa	 dels	 interessos	
professionals	 dels	 col·legiats,	 dins	 del	 seu	 àmbit	 territorial,	 davant	
l'Administració	 Pública,	 institucions,	 tribunals,	 entitats	 i	 particulars,	 amb	
legitimació	per	ser	part	en	tot	tipus	de	litigis	i	causes	d'acord	amb	la	normativa	
aplicable,	que	afectin	als	drets	 i	 interessos	professionals	 i	a	 les	 finalitats	de	 la	
professió	 de	 psicòleg	 i	 exercitar	 quantes	 accions	 legals	 i	 judicials	 s'estimin	
procedents.	

b. Ordenar	 l'activitat	professional	dels	 col·legiats,	 vetllant	per	 l'ètica	 i	 la	dignitat	
professional	i	pel	degut	respecte	a	la	deontologia	de	la	professió	i	als	drets	dels	
usuaris.	



c. Exercir	la	potestat	disciplinària	en	l'ordre	professional	i	col·legial	en	els	termes	
establerts	en	les	lleis,	en	aquests	Estatuts	i	en	la	resta	de	la	normativa	aplicable.	

d. Elaborar	normes	deontològiques	i	aprovar	els	reglaments	per	a	la	seva	aplicació	
i	funcionament.	

e. Adoptar	les	mesures	conduents	a	evitar	i	a	perseguir	l'intrusisme	professional	i	
la	 competència	 deslleial,	 així	 com	 l'exercici	 de	 la	 professió	 per	 els	 qui,	
col·legiats	 o	 no,	 l'exercissin	 en	 forma	 i	 condicions	 contràries	 a	 les	 lleis	 i	 a	
aquests	 Estatuts,	 fins	 i	 tot	 les	 persones	 naturals	 o	 jurídiques	 que	 propiciïn	
l'exercici	irregular.	

f. Elaborar	criteris	orientatius	sobre	honoraris	als	exclusius	efectes	de	 la	 taxació	
de	costes	 judicials,	en	els	 termes	de	 la	Disposició	Addicional	Quarta	de	 la	Llei	
2/1974,	de	13	de	febrer,	de	Col·legis	Professionals.	

g. Col·laborar	 amb	 les	 Administracions	 Públiques,	 mitjançant	 la	 realització	
d'estudis,	 informes,	 dictàmens,	 estadístiques	 i	 qualsevol	 altra	 activitat	
relacionada	amb	la	professió,	que	li	siguin	sol·licitats	o	per	iniciativa	pròpia.	

h. Participar	en	els	òrgans	consultius	de	la	Comunitat	de	les	Illes	Balears	o	de	les	
corporacions	locals	de	la	mateixa,	quan	així	ho	estableixi	la	normativa	aplicable.	

i. Col·laborar	 amb	 les	 entitats	 de	 formació	 en	 l'elaboració	 dels	 plans	 d'estudi;	
promoure	 i	 participar	 en	 la	 creació	 de	 vies	 d'accés	 als	 diferents	 àmbits	
professionals	 i	 organitzar	 cursos	 de	 postgrau	 per	 a	 la	 formació	 i	
perfeccionament	professional	dels	col·legiats.	

j. Exercitar	el	dret	de	petició	conforme	a	la	llei.	

k. Organitzar	 i	 promoure	 activitats	 i	 serveis	 comuns	 de	 caràcter	 professional,	
cultural,	 assistencial,	 de	 previsió	 i	 d’altres,	 que	 siguin	 d'interès	 per	 als	
col·legiats.	Així	com	promoure	sistemes	de	cobertura	de	responsabilitats	civils	
contretes	 en	 l'exercici	 de	 la	 professió	 o	 altres	 cobertures	 que	 puguin	 ser	
d'interès	per	als	col·legiats.	

l. Procurar	l'harmonia	i	col·laboració	entre	els	col·legiats	impedint	la	competència	
deslleial	entre	ells	conforme	a	 la	 legislació	vigent,	vetllant	perquè	l'exercici	de	
la	 professió	 es	 faci	 en	 les	 condicions	 de	 dignitat	 i	 prestigi	 que	 correspon	 als	
psicòlegs.	

m. Intervenir	 com	a	mediador	en	els	 conflictes	professionals	que	 sorgeixin	entre	
col·legiats,	 prèvia	 sol·licitud	 dels	 interessats.	 Exercir	 funcions	 arbitrals	 en	 els	
assumptes	que	li	siguin	sotmesos,	conforme	a	la	legislació	general	d'arbitratge.	

n. Complir	i	fer	complir	les	lleis	als	col·legiats	quan	afectin	a	la	professió,	així	com	
els	 Estatuts	 i	 altres	 normes	 i	 decisions	 emanades	 dels	 Òrgans	 de	 Govern	 del	
Col·legi	en	matèria	de	la	seva	competència.	

o. Informar	els	projectes	de	 les	normes	de	 la	Comunitat	de	 les	 Illes	Balears	que	
puguin	 afectar	 al	 col·lectiu	 dels	 psicòlegs	 col·legiats	 o	 afectin	 a	 les	 finalitats	 i	
funcions	a	ells	encomanades.	

p. Editar	 i	distribuir	els	 impresos	de	tota	 la	documentació	 i	els	certificats	oficials	
psicològics,	qualsevol	que	sigui	la	seva	finalitat,	que	hagin	d'emprar-se	en	el	seu	



àmbit	 territorial,	 corresponent-li	 així	mateix	 l'organització	d'aquest	 servei,	 tot	
això	 de	 conformitat	 amb	 el	 que	 estableixi,	 si	 escau,	 la	 normativa	 vigent	 en	
relació	amb	els	citats	documents	i	certificats.	

q. Organitzar	 cursos	 dirigits	 a	 la	 formació	 i	 perfeccionament	 professional	 dels	
col·legiats,	així	com	participar	en	 la	formació	dels	professionals	en	matèria	de	
Psicologia,	 subscrivint	 per	 aquest	 motiu	 concerts	 amb	 entitats	 públiques	 o	
privades,	o	per	iniciativa	pròpia	del	Col·legi.	

r. Desenvolupar,	amb	caràcter	general,	les	funcions	que	la	vigent	Llei	de	Col·legis	
Professionals	 de	 la	 Comunitat	 de	 les	 Illes	 Balears,	 atribueix	 als	 consells	
autonòmics	 i	 les	altres	que	puguin	atribuir-los	per	 la	normativa	vigent	a	 cada	
moment,	quan	no	estiguessin	incloses	entre	les	pròpies	del	Col·legi.	

s. Elaborar	 i	aprovar	els	seus	pressuposts	anuals	d'ingressos	i	despeses,	així	com	
els	 seus	 comptes	 i	 liquidacions	 pressupostàries,	 i	 elaborar	 igualment	 una	
memòria	 anual,	 que	 tendrà	 el	 contingut	 previst	 en	 la	 Llei	 de	 Col·legis	
Professionals.	

t. Establir	i	exigir	les	aportacions	econòmiques	dels	col·legiats.	

u. Procurar	 la	 supervisió	 i	 acreditació	 de	 les	 proves	 psicològiques	 existents	 al	
mercat	que	siguin	aplicades	pels	professionals	de	 la	Psicologia,	dels	cursos	de	
formació	i	dels	professionals	en	els	diversos	àmbits	d'actuació.	

v. Difondre	informació	sobre	activitats	d'interès	psicològic,	amb	observança	de	la	
normativa	en	matèria	de	protecció	de	dades	de	caràcter	personal.	

w. Sol·licitar	i	obtenir	subvencions	públiques	o	privades,	emprant	els	seus	fons	per	
a	la	realització	d'activitats	objecte	de	les	subvencions,	siguin	aquestes	activitats	
de	formació	o	de	qualsevol	altre	tipus	que	siguin	d'interès	per	a	 la	Psicologia,	
amb	 observança,	 si	 escau,	 de	 la	 normativa	 aplicable	 a	 les	 subvencions	
percebudes.	

x. Realitzar	 activitats	 tendents	 a	 millorar	 la	 formació	 i	 les	 competències	 de	 la	
comunitat	en	general	i	d'aquells	col·lectius	en	risc	d'exclusió	social	en	particular	
(infància,	 joventut,	 dona,	 tercera	 edat,	 immigrants,	 discapacitats	 físics	 i	
psíquics,	etcètera).	

y. Dur	 el	 registre	 de	 tots	 els	 seus	 membres,	 que	 estarà	 permanentment	
actualitzat	 i	 en	 el	 qual	 hi	 constaran,	 almanco,	 les	 següents	 dades:	 noms	 i	
llinatges	 dels	 professionals	 col·legials,	 número	 de	 col·legiat,	 títol,	 data	 d'alta,	
domicili	 professional	 i	 situació	d'habilitació	 professional.	 El	 Col·legi	 oferirà	 als	
consumidors	i	usuaris	accés	gratuït	al	registre	de	col·legiats	a	través	de	la	seva	
finestreta	 única.	 El	 Col·legi	 facilitarà	 als	 òrgans	 jurisdiccionals	 i	 a	 les	
Administracions	públiques,	de	conformitat	amb	les	lleis,	la	relació	de	col·legiats	
que	 poguessin	 ser	 requerits	 per	 intervenir	 com	 a	 perits	 o	 designar-los	
directament.		

z. Atendre	 les	 queixes	o	 reclamacions	presentades	pels	 seus	 col·legiats	 a	 través	
del	servei	d'atenció	als	col·legiats	i	consumidors	o	usuaris	al	fet	que	es	refereix	
l'article	12	de	la	Llei	2/1974,	de	13	de	febrer.	

	



Així	 com	qualsevol	 altra	 funció	que	 redundi	 en	benefici	 dels	 interessos	professionals	
dels	col·legiats	i	s'encamini	al	compliment	de	les	finalitats	col·legials.	


