
  COMISIÓN DE ÉTICA  
 3. E DEONTOLOXÍA

REUNIÓNS

Celebráronse un total de seis 
reunións ordinarias.

z	 1 de febreiro
z	 10 de maio
z	 20 de xullo
z	 14 de setembro
z	 28 de outubro
z	 11 de decembro

Nestas xuntanzas contouse coa 
presenza de Cecilia Barros Díaz, 
asesora xurídica do COPG, quen 
asesorou permanentemente en 
asuntos de carácter legal.

A Comisión de Ética e Deontoloxía está formada por un presidente, unha 
secretaria e tres vogais, coas atribucións propias dos seus cargos, e que son 
nomeados pola Asemblea Xeral de Colexiados e Colexiadas do COPG a 
proposta da Xunta de Goberno.

Son fins desta Comisión, entre outros, promover comportamentos éticos 
no exercicio da profesión e desenvolver o Código Deontolóxico do/a 
Psicólogo/a.

Para desenvolver tales funcións, a Comisión de Ética e Deontoloxía 
dispón de total independencia, facultades e competencias plenas no 
desenvolvemento das súas funcións.

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN

Luis Carlos Álvarez García, presidente
Marta Rivas Rodríguez, secretaria

Susana Blanco Fernández
Mª Pilar Millán Cerqueiro
Katia Rolán González
Vogais

Mª del Carmen González Pais  
Coordinación coa Xunta de Goberno

Membros da Comisión de Ética e 
Deontoloxía ata o 14 de abril
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ACTIVIDADES

Quedaba 1 expediente pendente do ano 2016, que está en suspenso (art. 2 
do Regulamento do Procedemento Sancionador).
Quedaban tres expedientes pendentes do ano 2018, que foron resoltos do 
seguinte xeito:
 1 expediente en suspensión por procedemento xudicial
 2 expedientes en suspensión por contencioso administrativo

Quedaban oito expedientes pendentes do 2019, que foron resoltos do 
seguinte xeito:
 6 expedientes foron resoltos pola Xunta de Goberno do COPG
 1 expediente foi proposta de resolución á Xunta de Goberno do COPG
 1 expediente en admisión a trámite

Durante o ano 2020 abríronse catorce expedientes e a súa situación é 
a que segue:
 5 expedientes foron resoltos pola Xunta de Goberno do COPG
 3 expedientes foron proposta de resolución á Xunta de Goberno do COPG
 6 expedientes en admisión a trámite

Total expedientes
 Expediente pendente (2016) 1
 Expedientes pendentes (2018) 3
 Expedientes pendentes (2019) 8
 Expedientes novos (2020) 14
 Total 26

Estado dos expedientes

 Expedientes resoltos 11
 Expedientes en suspensión 4
 Expedientes pendentes admisión a trámite 7
 Expedientes pendente de resolución 4

Tramitación de expedientes 

 Expedientes admitidos a trámite 11 (42,30 %)
 Expedientes non admitidos a trámite 10 (38,40 %)
 Expedientes pendentes de decisión a trámite 5 (19,23 %)

Artigos do Código Deontolóxico da Psicoloxía con proposta de sanción:

 Art. 6 en 2 expedientes
 Art. 15 en 2 expedientes
 Art. 17 en 1 expediente
 Art. 25 en 2 expedientes
 Art. 29 en 1 expediente
 Art. 40 en 1 expediente
 Art. 48 en 4 expedientes
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b) Servizo de consultas:

Servizo ao cal poden dirixirse consultas para propoñer dúbidas sobre cues-
tións éticas e deontoloxía do exercicio da profesión. Durante este ano recibí-
ronse 21 consultas e, a data 31 de decembro, estaban todas contestadas.

c) Comisión Electoral:

A Comisión de Ética e Deontoloxía constituíse como Comisión Electoral 
para o proceso electoral á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica.

d) Colaboración na Circular Informativa do COPG:

A Comisión este ano presentou tres colaboracións. As temáticas abordadas 
foron:

 - Programa docente para o practicum da Universidade de Santiago de 
Compostela (USC).

 - Sobre aspectos éticos e deontolóxicos na investigación en psicoloxía.
 - Consideracións ético – deontolóxicas acerca da terapia online.

e) Formación:

z Impartiuse do módulo “Ética e Deontoloxía” para o alumnado do 
Practicum de 4º curso de grao de psicoloxía da Universidade de Santiago 
de Compostela (USC) no marco dun convenio asinado polo Colexio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) e a Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela. A actividade desenvolveuse 
durante o mes de outubro, en modalidade online e contou cun total de 
20 horas lectivas. Ademais dos membros da Comisión, tamén participou 
Cecilia Barros Díaz, asesora xurídica do COPG.

z Participación de Marta Rivas Rodríguez e Irene Martínez Montero, 
psicólogas colexiadas e de Cecilia Barros Díaz, asesora xurídica do COPG, 
no curso “Aspectos éticos – deontolóxicos no traballo con menores e as 
súas familias”, organizado desde a Sección de Psicoloxía e Saúde o día 16 
e 17 de outubro en modalidade online.

z Participación da membro desta Comisión, Mª Pilar Millán Cerqueiro e 
da asesora xurídica do COPG, Cecilia Barros Díaz, no módulo 3 Aspectos 
éticos e legais da asistencia psicolóxica a través de medios telemáticos do curso 
“Introdución á teleasistencia psicolóxica”, celebrado o día 19 de novem-
bro en modalidade online e organizado desde a Vogalía de Formación 
deste Colexio.
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