21.11 Circular informativa
LA LLEI GENERAL DE SALUT PÚBLICA : TRANSCENDÈNCIA EN
L’ÀMBIT LABORAL I PROFESSIONAL
El BOE núm. 240, de 5 d’octubre, publica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública.
Aquesta llei regula determinades qüestions que afecten a l’àmbit laboral i professional, que són
de les que donarem compte en aquesta circular.
1.- Reconeixements sanitaris previs a la incorporació laboral (art. 21.1)
Només es poden celebrar reconeixements sanitaris previs a la incorporació al treball si ho
disposa alguna norma.
Per fer proves de detecció precoç d’una malaltia ha d’existir una justificació explícita
fonamentada en els riscs laborals específics i s’han de respectar els principis d’equitat,
pertinença, precaució, avaluació i transparència, així com els criteris científics que fonamenten el
cribratge (=activitats orientades a la detecció precoç de la malaltia, el seu diagnòstic i
tractament).
En qualsevol cas, estan prohibits els cribratges indiscriminats o que no tinguin justificació.
La normativa laboral pot preveure la realització de proves de cribratge per detectar estrictament
riscs específics i malalties professionals.

2.- Salut laboral (art. 33)
La finalitat de la salut laboral, segons la llei, és aconseguir el més alt grau de benestar físic,
psíquic social dels treballadors/es, tenint en compte els riscs derivats del lloc de treball, l’ambient
laboral i la influència d’aquest al seu entorn, promovent aspectes preventius, diagnòstics, de
tractament, d’adaptació i rehabilitació de la patologia produïda o relacionada amb la feina.

3.- Desenvolupament professional dels professionals sanitaris de la salut pública (art. 48)
La llei imposa l’obligació dels professionals de la salut pública de seguir una formació continua
que haurà de ser facilitada per les administracions públiques.

A més a més es preveu que als professionals sanitaris (que només són una part del personal que
s’hi dedica atès el seu caràcter multidisciplinari) els sigui d’aplicació el que disposa la Llei
d’Ordenació de les Professions Sanitàries sobre desenvolupament professional i el seu
reconeixement i que se’ls haurà de definir una carrera professional. Aquesta disposició (apartat 4
de l’art. 48) entrarà en vigor als dotze mesos de la publicació de la llei al BOE, és a dir el 5
d’octubre de 2012.

4.- Regulació de la Psicologia en l’àmbit sanitari (disposició addicional setena)
Es crea una nova professió sanitària titulada i regulada de nivell llicenciat/graduat : PSICÒLEG
GENERAL SANITARI. Els requisis per exercir-la són :
1.

Estar en possessió del títol de llicenciat/graduat en Psicologia.

2.

Desenvolupar l’activitat professional en l’àmbit sanitari.

3.

Haver cursat el Màster en Psicologia General Sanitària (180 crèdits ECTS). El
govern espanyol té un termini de 6 mesos per establir les condicions generals del
pla d’estudis corresponent.

Les funcions del Psicòleg General Sanitari (que no té la consideració d’especialista) seran la
realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del
comportament i l’activitat de les persones que influeixin en la promoció i millora de l’estat general
de la seva salut, sempre que no requereixin una atenció especialitzada d’altres professionals
sanitaris.
També preveu la llei que en el termini d’un any s’ajustin els plans d’estudis del títol de grau en
Psicologia que no habilita per sí mateix per a l’exercici de la psicologia en el sector sanitari, però
serà requisit necessari per accedir al màster.
El psicòlegs que desenvolupin la seva activitat en centres , establiments o serveis del Sistema
Nacional de Salut (propis o concertats) han d’estar en possessió del títol de PSICÒLEG
ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA obtingut pel sistema de residència (PIR). Es reitera
doncs el que va establir la disposició addicional sisena de la Llei 5/2011, de 29 de març,
d’Economia Social i s’allarga fins a tres anys (fins el 5 d’octubre de 2014) el període transitori que
va preveure aquesta llei pels “pestos” (psicòlegs “especialistes” sense títol oficial), que en principi
hauria vençut amb l’entrada en vigor de la Llei General de Salut Pública que estem comentant
(veure circular 07/11).
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