	
  

Barcelona, 1 d’Agost de 2014

Benvolgut/da Sr/a:

Ens posem en contacte amb vostè, a través d’aquesta carta, per donarli a conèixer la nostra associació i informar de les novetats legislatives
que afecten als Psicòlegs Especialistes Sense Titulació Oficial del SNS
i centres concertats (PESTOS).
La Asociación PESTOS - www.pestos.es -, està treballant de manera conjunta con els Col·legis Professionals de Psicologia i manté reunions
amb la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, així com amb el
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’objectiu de resoldre
la complexa situació en la que es troben els Psicòlegs Especialistes
Sense Titulació Oficial dins del SNS i dels centres concertats.
El nostre objectiu és vetllar pels interessos d’aquest col·lectiu i aconseguir la regulació completa d’aquests professionals que desenvolupen la
seva activitat assistencial en les institucions sanitàries públiques i concertades i que van ser contractats legalment per la seva competència
professional com a psicòlegs en l’àmbit clínic i que, actualment, es troben encara en una situació d’inseguretat professional.
Ens dirigim a vostè, per comunicar-li que en data 27 de març de 2014,
el Congrés dels Diputats va aprovar la nova Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que inclou en el seu redactat, en la
disposició final vuitena, la esmena que reconeix els drets adquirits per
els psicòlegs que han estat desenvolupant la seva activitat assistencial
en l’àmbit sanitari, tant a nivell privat como dins del SNS i/o concertat.
El text de la nova disposició que fa referència específica a la situació
dels PESTOS diu que:
7. (…) los psicólogos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, estuvieran desempeñando actividades
sanitarias en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, en puestos de trabajo de
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psicólogo para cuyo acceso no se hubiera requerido estar en posesión del título de psicólogo especialista en Psicología Clínica, no
podrán ser removidos de sus puestos por no ostentar dicho
título.
Així mateix, en l’exposició de motius amb la que el legislador acompanya el text legal es fa referència al següent:
El segundo apartado de esta disposición adicional aborda la situación creada por lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, que a partir de su entrada en vigor, el 30 de abril de 2011, exige por primera vez, que
los psicólogos que realicen su prestación de servicios en establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados
con él, deben estar en posesión del título oficial de psicólogo especialista en Psicología Clínica, sin tener en cuenta que con anterioridad a dicho precepto existía un número considerable de psicólogos prestando servicios en dicho ámbito sin que se les hubiera
exigido el citado título de especialista. Por ello procede reconocer el derecho de éstos profesionales a seguir prestando servicios en sus puestos de trabajo sin que puedan ser removidos de los mismos por no ostentar el mencionado título de
especialista.

Como veurà, la nova llei és clara en aquest sentit i permet que aquests
professionals puguin seguir exercint legalment les seves funcions assistencials, sempre que hagin estat contractats amb anterioritat al 30
d’Abril de 2011.
Tanmateix, malgrat el notable avenç que això suposa en el reconeixement de la situació dels PESTOS en el SNS, encara no se’ns reconeix
l’especialitat en psicologia clínica, amb els inconvenients que això comporta. En aquest sentit, li mostrem la nostra comprensió per la dificultat
en la que els càrrecs gerencials es troben actualment, donada la disparitat entre la competència professional en l’àmbit clínic dels psicòlegs
PESTOS i la legalitat vigent, que encara no els reconeix de forma completa. És el nostre desig el d’acabar definitivament amb aquesta anòmala situació que perjudica als professionals i confon als usuaris. És
amb aquesta finalitat que seguim treballant.
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Por tot el que hem exposat, li SOL·LICITEM:
1. Que en allò referent als psicòlegs sense titulació oficial
d’especialista que treballen en dispositius assistencials del seu
centre tingui en compte la legislació vigent que els permet seguir
exercint i que descarta la possibilitat de que siguin remoguts dels
seus llocs de treball pel fet de no ostentar el títol d’especialista.
2. Que per facilitar el procés d’acreditació de competències clíniques/sanitàries d’aquests psicòlegs, previstes en la nova llei, tingui a bé, en el cas de que un professional PESTO del seu centre
li ho sol·liciti, redactar un document acreditatiu de la seva vinculació professional amb la institució que vostè representa, fent-hi
constar l’antiguitat. Això, amb l’objectiu de que el professional
tingui la possibilitat de comunicar a l’administració competent que
és treballador d’un centre sanitari registrat i autoritzat, i obtingui
així la documentació acreditativa de la seva experiència i drets
adquirits en relació a la nova titulació de Psicòleg General Sanitari.

Li agraïm la seva atenció, esperant que tingui en consideració la nostra
sol·licitud i quedant a la seva disposició per a qualsevol aclariment que
necessiti.

Ben cordialment,

Gemma Escuder Romeva
Presidenta
Asociación PESTOS
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