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COMUNICAT DEL COPIB SOBRE EL/LA PSICÒLEG/OGA ESPECIALISTA EN 
PSICOLOGIA CLÍNICA I EL PSICÒLEG/OGA GENERAL SANITARI/ÀRIA 

Davant les nombroses consultes rebudes en aquest Col·legi, tant per part de 
psicòlegs/ogues col·legiats/des que exerceixen la professió en l'àmbit sanitari, com 
d'institucions sanitàries en les quals aquests/es són contractats/des, el COPIB vol fer 
els següents aclariments: 

1. A data d'avui, la pràctica professional de la Psicologia, en relació a l'àmbit sanitari, 
pot ser exercida per: 

a) Psicòlegs/ogues amb l'Especialitat en Psicologia Clínica (LLEI 44/2003, de 21 de 
novembre, d'ordenació de les professions sanitàries). 

b) Psicòlegs/ogues sense l'Especialitat en Psicologia Clínica, que realitzen activitats 
sanitàries en unitats assistencials i/o consultes de Psicologia inscrites en el 
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social). La inscripció 
en aquest Registre és requisit imprescindible per a la pràctica privada de 
qualsevol activitat sanitària. 

2. El títol oficial de Psicòleg/oga Especialista en Psicologia Clínica és atorgat pel 
Ministeri d'Educació mitjançant la formació en el Programa de Psicòleg Intern i 
Resident (PIR) o mitjançant l'homologació corresponent duita a terme pel Ministeri 
d'Educació. 

No existeix cap altra titulació, ni de grau ni de postgrau, que permeti utilitzar el terme 
Psicòleg/oga Especialista en Psicologia Clínica, ni l'equivalent de Psicòleg/oga Clínic/a. 

3. Qualsevol plaça que sigui convocada en establiments o serveis del Sistema Nacional 
de Salut, o concertats amb ell, per a fer efectives les prestacions sanitàries derivades 
de la Cartera de serveis comuns del mateix, requereix que el/la candidat/a estigui en 
possessió del títol oficial de Psicòleg/oga Especialista en Psicologia Clínica atorgat pel 
Ministeri d'Educació. 

4. Els/les psicòlegs/ogues que realitzen activitats sanitàries en unitats assistencials i/o 
consultes de Psicologia inscrites en el Registre de centres, serveis i establiments 
sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense posseir l'Especialitat de 
Psicologia Clínica, poden estar habilitats/des legalment per a l'exercici professional fins 
al 5 d'octubre de 2014, sempre que reuneixin els següents requisits contemplats en la 
Disposició addicional sisena de la Llei 5/2011 de 29 de març, d'Economia Social, a 
saber: 
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a) Haver obtingut el títol de Llicenciat/da o Graduat/da en alguna Universitat 
adscrita a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. 

b) Tenir acreditada formació específica per una d'aquestes dues vies: 

• Per haver seguit un itinerari curricular qualificat per la seva vinculació amb 
l'àrea docent de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics, o amb la 
Psicologia Clínica i de la Salut. S'acredita mitjançant certificat emès per la 
Secretaria de la Facultat corresponent. 

• Per haver adquirit una formació complementària de postgrau no inferior a 
400 hores (o el seu equivalent en crèdits europeus), de les quals, almanco, 100 
hores, tendran caràcter pràctic, vinculada a les àrees docents de Personalitat, 
Avaluació i Tractament Psicològics, o amb la Psicologia Clínica i de la Salut. 

En la nostra Comunitat, s'acredita mitjançant certificat emès per la Conselleria de Salut 
del Govern Balear, gràcies al conveni promogut pel Col·legi Oficial de Psicologia de les 
Illes Balears i signat entre aquesta Conselleria, la Universitat de les Illes Balears i el 
nostre col·legi professional, en el qual, sempre que el/la psicòleg/oga presenti en 
aquesta Conselleria els corresponents títols formatius amb indicació i desglossament 
de les hores i matèries cursades, on consti que el/la col·legiat/da compleix amb els 
requisits formatius establits en la Disposició addicional sisena de la Llei 5/2011 de 29 
de març, d'Economia Social. 

És a dir, que qualsevol psicòleg/oga que compleixi els requisits a) o b) ha pogut 
sol·licitar la inscripció de la seva consulta o gabinet de psicologia en el Registre de 
centres, serveis o establiments sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
o la seva inscripció personal en aquest Registre com a assalariat d'un centre, servei o 
establiment sanitari, amb la qual cosa estaria dins de la legalitat vigent per a exercir la 
professió com a ‘psicòleg/oga sanitari/ària’. 

Actualment pot seguir sol·licitant-se aquesta inscripció fins al dia 5 d'octubre de 2014. 

5. Amb data 28 de març de 2014 s'ha publicat en el BOE la Llei 3/2014, de 27 de març, 
per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en la octava disposició final de les 
quals es fa una modificació de la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 
d'octubre, General de Salut Pública. 
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En aquesta nova Llei es contemplen dos apartats: 

a) L'habilitació indefinida als/a les professionals afectats/des per l'habilitació 
transitòria anteriorment citada, sense necessitat que haguessin de posseir 
la futura titulació de Màster de Psicologia General Sanitària. 

b) El manteniment en el seu lloc de treball per als psicòlegs/ogues que, a 
l'entrada en vigor de la Llei 5/2011 de 29 de març, d'Economia Social, 
haguessin estat treballant en establiments o serveis del Sistema Nacional 
de Salut, o concertats amb ell, en llocs per a l'accés dels quals no s’hagués
requerit estar en possessió del títol d'Especialista en Psicologia Clínica. 

El COPIB està negociant actualment amb la Direcció General d'Ordenació i Inspecció de 
la Conselleria de Sanitat els tràmits administratius necessaris per a dur a efecte 
aquesta habilitació indefinida. 

6. La titulació de Psicòleg/oga General Sanitari/ària s'obtindrà després de cursar el 
Màster de Psicologia General Sanitària el començament del qual, en algunes 
universitats, està previst per a enguany. 

Actualment ningú pot ostentar aquesta titulació. 

En el futur aquesta titulació de Psicòleg/oga General Sanitari/ària habilitarà per a la 
pràctica professional en unitats assistencials/consultes de Psicologia que estiguin 
inscrites en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la nostra 
Comunitat (Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública). 

7. El COPIB, d'acord amb les recomanacions arreplegades en el Llibre Blanc dels 
Recursos Humans en el Sistema Sanitari en l'elaboració del qual ha participat el Consell 
General de la Psicologia, recolza que l'itinerari acadèmic per a l'obtenció de les 
diferents habilitacions professionals sigui: grau en Psicologia-Màster de Psicologia 
General Sanitària-Programa-PIR, per a l'obtenció del títol de Psicòleg/oga Especialista 
en Psicologia Clínica, és a dir que, una vegada engegat el Màster de Psicologia General 
Sanitària, serà requisit necessari haver-ho superat per a optar a l'examen del Programa 
PIR. 

Palma, a 14 d’abril de 2014

Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

 
 


