Benvolguts companys/es,
D’ençà els debats de la Jornada sobre el Rol del Psiquiatre que es va fer al COMB el 2011, la
Junta de la Secció Col·legial de Psiquiatres fent una anàlisi d’aquestes funcions ha considerat
necessari que el Col·legi faci un reconeixement explícit de la formació en psicoteràpia que hem
fet alguns de nosaltres, en general fora de la formació reglada per l’especialitat, i que
constitueix un eix important dels rols que fa el psiquiatre.
La Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, en el seu article 38, dóna la potestat a les
administracions públiques sanitàries, com el nostre Col·legi, per expedir diplomes d’acreditació
en àrees sanitàries específiques.
La Junta de la Secció Col·legial de Metges Psiquiatres ha treballat conjuntament amb les
societats científiques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut (Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental, Societat Catalana de Teràpia Familiar i Societat Catalana de teràpia
cognitiu-conductual) per elaborar els barems i condicions per les quals es pot realitzar aquesta
acreditació.
Presentada i aprovada la proposta per la Junta del Col·legi, la Secció Col·legial, conjuntament
amb l’Oficina Tècnica d’Acreditació (OTA), hem donat la forma definitiva a les condicions per a
l’acreditació.
S’emetran tres modalitats de Diploma Acreditatiu de Capacitació en Psicoteràpia.
(Psicoteràpia psicodinàmica, Psicoteràpia cognitiu-conductual i Psicoteràpia sistèmica). Les
condicions i mèrits demostrats per a una de les modalitats no faculta per obtenir-ne l’altra.
Per tal de garantir que el candidat compleix les condicions necessàries per a l’obtenció d’un
dels tres DIACAP com a Psicoterapeuta, s’ha creat la Comissió d’Acreditació que estudiarà i
valorarà els currículums per tal d’acreditar els psiquiatres que ho demanin quan sigui per
concurs de mèrits. La via de la convalidació la podrà efectuar directament l’OTA.
Per obtenir aquest diploma heu d’omplir la sol·licitud i adjuntar la documentació necessària
d’acord amb les instruccions que s’esmenten al dors del formulari.
Tot això ho heu de fer arribar a l’OTA del COMB (Passeig de la Bonanova 47-08017 Barcelona,
tel 935678888, ext. 1135).

Des d’aquí volem agrair l’esforç i el treball de la Junta de Govern, de l’Oficina Tècnica
d’Acreditació, l’Assessoria Jurídica del COMB i les societats científiques de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de la Salut, que ens han donat el suport necessari per fer possible aquest
nou avenç pel reconeixement de la Psicoteràpia com un àmbit d’expertesa amb
reconeixement específic dins l’àmbit de les disciplines de la salut mental en general i de la
Psiquiatria en particular.
Esperem les vostres notícies.
Salutacions cordials,

Dr. Lluís Albaigès i Sans
President de la Secció Col·legial de Metges Psiquiatres del COMB
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