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Artigo 6º

 A profesión de Psicólogo/a réxese por 
principios comúns a toda deontoloxía 
profesional: respecto á persoa, protección 
dos dereitos humanos, sentido de 
responsabilidade, honestidade, sinceridade 
para cos clientes, prudencia na aplicación 
de instrumentos e técnicas, competencia 
profesional, solidez da fundamentación 
obxectiva e científica das súas 
intervencións profesionais. 
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Artigo 8º

 Todo/a Psicólogo/a deber informar, polo 
menos aos organismos colexiais, achega 
de violacións dos dereitos humanos, malos 
tratos ou condicións de reclusión crueis, 
inhumanas ou degradantes de que sexa 
vítima calquera persoa e dos que tivera 
coñecemento no exercicio da súa 
profesión.
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Artigo 12º

 Especialmente nos seus informes escritos, 
o/a Psicólogo/a será sumamente cauto, 
prudente e crítico, fronte a nocións que 
fácilmente dexeneran en etiquetas 
devaluadoras e discriminatorias, do xénero 
de normal/anormal, adaptado/inadaptado, 
ou intelixente/deficiente. 
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Artigo 15º

 Cando se ache ante intereses persoais ou 
institucionais contrapostos, procurará o/a 
Psicólogo/a realizar a súa actividade en térmos 
de máxima imparcialidade. A prestación de 
servizos nunha institución non exime da 
consideración, respecto e atención ás persoas 
que poden entrar en conflito coa institución 
mesma e das cales o/a Psicólogo/a, naquelas 
ocasións en que lexitimamente proceda, haberá 
de facerse valedor ante as autoridades 
institucionais. 
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Artigo 20º

 Cando unha determinada avaliación ou 
intervención psicolóxica envolva estreitas 
relacións con outras áreas disciplinares e 
competencias profesionais, o/a 
Psicólogo/a tratará de asegurar as 
correspondentes conexións, ben por si 
mesmo, ben indicándollo e orientando 
nese sentido ao cliente. 
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Artigo 22º

 Sen prexuízo da crítica científica que 
estime oportuna, no exercicio da 
profesión, o/a Psicólogo/a non 
desacreditará a colegas ou outros 
profesionais que traballan cos seus 
mesmos ou diferentes métodos, e falará 
con respecto das escolas e tipos de 
intervención que gozan de credibilidade 
científica e profesional.
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Artigo 24º

 O/a Psicólogo/a debe rexeitar levar a cabo 
a prestación dos seus servizos cando haxa 
certeza de que poidan ser mal utilizados
ou utilizados en contra dos lexítimos 
intereses das persoas, os grupos, as 
institucións e as comunidades. 
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Artigo 25º

 Ao facerse cargo dunha intervención sobre 
persoas, grupos, institucións ou comunidades, 
o/a Psicólogo/a ofrecerá a información adecuada 
sobre as características esenciais da relación 
establecida, os problemas que está abordando, 
os obxectivos que se propón e o método 
utilizado. En caso de menores de idade ou 
legalmente incapacitados, farase saber aos seus 
pais ou titores. 

En calquera caso, evitarase a manipulación das 
persoas e tenderase cara ao logro do seu 
desenvolvemento e autonomía. 
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Artigo 29º

 Do mesmo xeito, non se prestará a 
situacións confusas nas que o seu papel e 
función sexan equívocos ou ambiguos. 
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Artigo 32º

 O/a Psicólogo/a debe ter especial coidado 
en non crear falsas expectativas que 
despois sexa incapaz de satisfacer 
profesionalmente.
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Artigo 40º

 Toda a información que o/a Psicólogo/a recolle 
no exercicio da súa profesión, sexa en 
manifestacións verbais expresas dos seus 
clientes, sexa en datos psicotécnicos ou noutras 
observacións profesionais practicadas, está 
suxeita a un deber e a un dereito de segredo 
profesional, do que, só podería ser eximido polo 
consentimento expreso do cliente. O/a 
Psicólogo/a velará porque os seus eventuais 
colaboradores se ateñan a este segredo 
profesional. 
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Artigo 42º

 Cando devandita avaliación ou intervención foi solicitada 
por outra persoa – xuíces/xuízas, profesionais do ensino, 
pais/nais, empregadores, ou calquera outro/a solicitante 
diferente do suxeito avaliado-, este último ou os/as 
seus/súas pais/nais ou titores/as terán dereito a ser 
informados/as do feito da avaliación ou intervención e 
do/a destinatario/a do Informe Psicolóxico conseguinte. 
O/A suxeito/a dun Informe Psicolóxico ten dereito a 
coñecer o contido do mesmo, sempre que diso non se 
derive un grave prexuízo para o/a suxeito/a ou para o/a 
Psicólogo/a, e aínda que a solicitude da súa realización 
sexa feita por outras persoas. 
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Artigo 43º

 Os informes psicolóxicos realizados a petición de 
institucións ou organizacións en xeral, aparte do 
indicado no artigo anterior, estarán sometidos 
ao mesmo deber e dereito xeral de 
confidencialidade antes establecido, quedando 
tanto o/a Psicólogo/a como a correspondente 
instancia solicitante obrigados a non darlles 
difusión fose do estrito marco para o que foron 
recabados. 
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 As enumeracións ou listas de suxeitos 
avaliados nos que deban constar os 
diagnósticos ou datos da avaliación e que 
se lles requiran ao/a Psicólogo/a por 
outras instancias, a efectos de 
planificación, obtención de recursos ou 
outros, deberán realizarse omitindo o 
nome e datos de identificación do suxeito, 
sempre que non sexan estritamente 
necesarios. 


