
CIRCULAR INFORMATIVA: 

O MINISTERIO DE SANIDADE INCUMPRE O COMPROMISO DE REGULAR A BIOLOXÍA 

SANITARIA. 

 

 

Santiago, 23 de marzo de 2021 

 

Estimado/a Colexiado/a 

 

Como saberás, en xaneiro de 2019, a Ministra de Sanidad anunciou a regulación por 

Lei da Bioloxía Sanitaria. 

 

 

Os cambios sufridos no Ministerio de Sanidad por mor dos novos nomeamentos 

orixinaron un radical xiro á esperada regulación da bioloxía sanitaria. 

 

Tras reunión mantida polo Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos cos novos 

responsables da Dirección General de Ordenación Profesional do Ministerio de Sanidad, 

organismo do que depende a proposta e xestión das regulacións no ámbito sanitario, 

trasládase a este Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos que a Regulación 

por lei como profesión sanitaria da Bioloxía Sanitaria, con efectos profesionais  

habilitantes que se establecerán por norma, anunciada polo Ministerio de Sanidade 

NON levaráse a cabo. 
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Esta nova actitude do Ministerio de Sanidad supón que miles de profesionais do noso 

colectivo que realizan a súa actividade na área sanitaria queden nunha situación de 

ilegalidade, continúa impedindo o acceso de biólogos/ as a postos de traballo e prazas 

que requiren a condición de Profesional Sanitario e impide que os futuros graduados 

accedan a exercer a Profesión no ámbito Sanitario. 

 

O pasado 13 de marzo convocouse unha reunión informativa á que asistiron a 

totalidade dos responsables dos 15 colexios territoriais que se agrupan no Consejo 

General de Colegios Oficiales de Biólogos, tomando unha postura común para abordar 

o que debe ser unha reivindicación que abarque todos os ámbitos e co obxectivo de 

conseguir a regulación profesional dunha actividade como a Bioloxía Sanitaria,  

conceptuada como razón imperiosa de interese xeral. 

 

En breve recibirás información sobre as distintas accións que levarán a cabo ao obxecto 

de reverter esta situación. 

 

Contamos co teu apoio, é o teu futuro. 

 

 

 

José Pelayo Míguez Baños 

Decano 
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