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Procedementos e métodos para a avaliación de persoas en 

contornas laborais e organizacionais.

Publicado no BOE nº 164, de 10 de xullo de 2013.

PARTES E PROCEDEMENTOS

• A Norma UNE-ISO 10667 consta de dúas partes: 

- PARTE 1: Deberes do cliente (organizacións).

- PARTE 2: Deberes do provedor de servizos 

(profesionais da psicoloxía).

Establécense recomendacións, obrigas e res-

ponsabilidades que deben respectar cliente e 

provedor antes, durante e despois da avaliación.

• As fases do proceso de avaliación son:

- Procedementos para formular o acordo.

- Procedementos da fase previa á avaliación.

- Realización da avaliación.

- Revisión post-avaliación.

BOE

PRESTACIÓN DE SERVIZOS

A Norma proporciona orientacións claras e concisas 

definindo as accións a seguir para garantir que a 

avaliación sexa equitativa e de calidade durante todo 

o ciclo laboral das persoas no contexto organiza-

cional.

AVALIACIÓN

INDIVIDUAL - GRUPAL - ORGANIZACIONAL

A NORMA UNE-ISO 10667

A Norma ISO 10667 é unha norma internacional 

encamiñada a mellorar e a asegurar a calidade dos 

procesos de avaliación de persoas en contor-

nas laborais e organizacionais.

O Consejo General de la Psicología en convenio con 

AENOR pon a disposición das organizacións e 

dos/as profesionais da psicoloxía esta norma que 

contribuirá a mellorar os procesos de avaliación, 

permitindo un novo campo de actividade para os 

psicólogos e psicólogas expertos/as en avaliación 

de persoas.

A través da súa División de Psicoloxía do Traballo, 

das Organizacións e dos Recursos Humanos, o 

Consejo programou accións formativas, desen-

volveu ferramentas e metodoloxía para as aplica-

cións da Norma.

QUE SE AVALÍA

A Norma permitirá que as organizacións sexan 

usuarios máis eficaces da avaliación e que esta se 

efectúe de forma adecuada, normalizada e 

equitativa. Avalía persoas, produtos, procesos e 

sistemas establecendo procedementos e 

métodos individual, grupal e organizacional.

RECRUTAMENTO E SELECCIÓN. ORIENTACIÓN PROFESIONAL OU 

VOCACIONAL. ASESORAMENTO LABORAL. DESENVOLVEMENTO 

PERSOAL E COACHING. PROMOCIÓN E PLANIFICACIÓN DO RELEVO 

PROFESIONAL. RECOLOCACIÓN. PLANIFICACIÓN DA XUBILACIÓN.

CICLO DE VIDA LABORAL

BOAS PRÁCTICAS EQUIDADE CALIDADE DE SERVIZO
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