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Ja fa uns anys que vivim immersos en una crisi econòmica que castiga dia a dia moltes famílies
i moltes empreses, i fins i tot col·loca en una situació veritablement difícil l’Administració públi-
ca, que ha de fer front a les seves obligacions financeres i de pagament amb una sensible
manca de recursos financers. Aquesta crisi econòmica internacional ha arribat a posar en dubte
la viabilitat actual del nostre estat del benestar. Grècia, Portugal, Itàlia o Espanya són exemples
clars de la traumàtica situació econòmica i financera, però Andorra no està exempta de patir
també les conseqüències d’una crisi que s’ha estès ja a tot el sistema, des del financer, passant
pel comerç i la indústria i acabant en l’administració pública.
El professional liberal té en aquest escenari un paper destacat. En efecte, el professional liberal
representa un importantíssim motor econòmic dins el nostre sistema i, per tant, té una funció
cabdal en la lluita o l’amortiment dels efectes negatius de la crisi econòmica. Així, els profes-
sionals liberals, igual que els emprenedors i empresaris, tenen un paper econòmic rellevant, ja
que són agents actius d’obertura de negocis, despatxos professionals o comerços, que ve
necessàriament acompanyada de contractacions de personal i de cotitzacions al sistema de la
seguretat social –avui també en dubte–. I també són subjectes sotmesos a una significativa
obligació tributària i, per tant, font important d’ingressos públics per a les administracions
comunals i general. Això sí, mentre que l’emprenedor i empresari es pot dir que és un gestor de
recursos econòmics, de capital, de mercaderia, d’equipaments, el professional liberal és un
productor intel·lectual i psicomotriu. El recurs principal amb què compta un professional liberal
és ell mateix.
Així, independentment del seu paper destacat en l’aportació, la producció i la transmissió de
coneixements tècnics, i dels beneficis als destinataris dels serveis prestats, els professionals
liberals representen també l’esperança en la lluita contra la complicada situació econòmica
actual.
Per això cal ser especialment sensibles a les demandes, preocupacions, reivindicacions i neces-
sitats d’aquest col·lectiu. Molts participaran en les XVIII Jornades de la Societat Andorrana de
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Ciències i, per això, a més d’incidir públicament en el seu paper i la seva aportació a la societat,
segurament s’exposaran les preocupacions, les dificultats i les necessitats d’aquests col·lectius,
com són, per exemple, la necessitat de regulació de l’accés i l’exercici professional, la lluita con-
tra pràctiques professionals irregulars com l’intrusisme i la competència deslleial, la incertesa
que genera en alguns col·lectius l’obertura d’Andorra a la inversió estrangera i l’exercici de
professionals liberals estrangers, i altres múltiples qüestions.
Respecte de la liberalització de les inversions estrangeres, la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’in-
versió estrangera al Principat d’Andorra va eliminar el requisit de nacionalitat o vint anys de
residència per als no nacionals per poder exercir una activitat professional al país. Som cons-
cients que per a uns això representa una oportunitat o una diversificació de l’economia andor-
rana, però per a d’altres pot comportar una amenaça a la seva estabilitat professional.  
Pel que fa a la regulació de tot allò referit a l’accés i l’exercici de les professions liberals, Andor-
ra va passar del Decret d’exercici de professions lliberals de l’any 1977 a l’actual Llei 6/2008, del
15 de maig, d’exercici de professionals liberals i de col·legis i associacions professionals. Amb
aquesta llei, Andorra adaptava el nostre ordenament jurídic al marc europeu en matèria de
reconeixement de titulacions que habilitessin els professionals liberals per a l’exercici de la pro-
fessió, i regulava també les condicions particulars i els requisits per a l’accés i l’exercici profes-
sional. També es plasmava claríssimament la necessitat de regulació específica, concreta i indi-
vidualitzada de cada un dels col·lectius professionals. Actualment, hi ha col·lectius amb la seva
regulació específica —advocats, arquitectes, agents i gestors immobiliaris o metges—, però
també és coneguda la reivindicació d’altres col·lectius de professionals liberals de tenir regula-
ció pròpia de l’accés i l’exercici professional i, fins i tot, el fet de constituir-se com un col·legi o
com una associació professional no sols en defensa dels seus interessos, sinó també com a
garantia per als destinataris dels seus serveis.
Segurament s’insistirà en la regulació positiva de les diferents activitats professionals no sols
pel mateix interès del col·lectiu afectat, sinó perquè l’estat té la potestat i l’obligació d’interve-
nir en el sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per tal d’ordenar-lo i assegurar d’a-
questa manera el desenvolupament sostenible de la societat andorrana, la seguretat jurídica i
la qualitat en la prestació de serveis per part dels professionals liberals.
Cal subratllar que els professionals liberals, pel fet d’incidir en aspectes essencials de la vida i de
la societat, en drets i llibertats fonamentals com són la salut, el patrimoni o serveis col·lectius,
ens configurem com a professionals amb caràcter d’interès públic i funcions rellevants també
d’interès públic. Entre d’altres, aquesta és la raó de la necessitat dels col·legis professionals, la
seva regulació, la seguretat jurídica, el seu reconeixement de funció pública i condició de cor-
poració de dret públic, que permet la garantia del seu bon funcionalment, d’acord amb la
norma, la deontologia i les bones pràctiques.
Finalment, i tornant a una de les característiques fonamentals del professional liberal, la de
posseir coneixements i tècniques propis d’una ciència o una branca del saber, els nostres
col·lectius representen la producció i la divulgació del coneixement en l’àmbit professional.
Per això, en coincidència amb l’objectiu primordial de la mateixa Societat Andorrana de
Ciències, els col·lectius de professionals liberals hem de continuar treballant també per
fomentar i divulgar els nostres coneixements en un món contínuament mutant, en una
immensa societat del coneixement, en què la gestió i promoció del saber és fonamental, i
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en què cada vegada més augmenta l’exigència social de més formació, formació continuada
i competència tècnica.
Aquestes Jornades de la Societat Andorrana de Ciències ens han d’ajudar a comprendre el
paper dels professionals liberals en la nostra societat, a conèixer què aporten a l’interès gene-
ral i a poder reflexionar per garantir la continuïtat i la millora de la prestació dels nostres serveis
als ciutadans.
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