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Preàmbul
La professió de tècnic superior en audiopròtesis, professió liberal tècnica sanitària, s’estudia als
nostres països veïns més pròxims. Amb aquesta denominació o la de tècnic especialista en
audiopròtesis abans de la regularització dels estudis específics a escala europea, es pot estu-
diar des de fa unes quantes dècades, concretament a França des de l’any 1967 i a Espanya des
de l’any 1983.
L’any 2000, el 15 de desembre, el govern resol autoritzar-me per a l’exercici de la professió libe-
ral de tècnic especialista en audiopròtesis al Principat d’Andorra i per dur a terme aquelles acti-
vitats professionals a què dóna dret el títol expedit, tot sobre la base del que disposa el Decret
d’exercici de professions liberals al Principat d’Andorra d’11 de juliol de 1977. 

Situació
Des d’aleshores, com a professional liberal vaig posar en alerta el Ministeri de Sanitat de l’exis-
tència d’altres professionals liberals que, sense la titulació de Tècnic Audioprotesista, exercien
la professió sense cap autorització ni norma legal ni professional.
Vista la poca o nul·la reacció o disposició del ministeri, en data 24 de setembre de 2002 vaig
entrar a Tràmits la meva primera sol·licitud i queixa formal d’intrusisme professional.
El 27 de novembre de 2002, la Secretaria d’Estat de Salut em comunica que «d’acord amb
l’article 26 del Decret del M.I. Consell General de 31 de juliol de 1980, pel qual s’aprova el
reglament de l’exercici de les professions paramèdiques i parasocials a Andorra, per a exercir
la professió d’audioprotesista al Principat cal estar en possessió del corresponent diploma a
l’estat francès o a l’estat espanyol». També em deien que als intrusos de formació espanyola no
se’ls podia demanar cap titulació oficial ja que aquesta no va existir «fins a la publicació del
Reial Decret 62/2001 del 26 de gener de 2001, pel qual s’establia el títol de Tècnic Superior en
Audiopròtesis i els corresponents ensenyaments mínims». Cosa ben curiosa, ja que en el meu
cas el 15 de setembre de 2000 se m’autoritza a exercir la professió després d’haver presentat la
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titulació espanyola. A Espanya, l’Ordre del 18 d’octubre de 1983, publicada al BOE en data 3
de desembre de 1983, establia els estudis de Tècnic Especialista en Audiopròtesis.
Vist aquest error del ministeri, que sembla desconèixer les formacions dels països veïns, entro
correspondència el 2 d’abril de 2003 i el Govern respon el 26 de juny del mateix any donant-me
la raó i explicant que han de definir els requisits d’accés a la professió i desenvolupar la Llei
general de sanitat del 1989.
En data 13 de novembre entro correspondència en què demano al Govern la identificació dels
intrusos i també de les seves titulacions, a la qual rebo per resposta un silenci administratiu. Entro
recurs el 22 de gener de 2004 i la resposta del Govern és que hi estan treballant. I el 8 de juliol de
2004 rebo per resposta la llista d’aquests intrusos i el compromís escrit, exprés i formal del Govern
de regular l’exercici de les professions de salut, entre elles la de tècnic audioprotesista.
Amb això, el temps va passant. Em reuneixo amb cadascuna de les ministres de Salut que hi ha
hagut, com també amb directores i tècniques del departament, sempre a l’espera de la regula-
ció de la professió, primer amb un reglament, després amb una nova llei de professions liberals.
Però malauradament la regulació no arriba.
Presento una denúncia a l’oficina d’intrusisme sense cap resultat. 
Així, el 16 de gener de 2012, havent enviat com a requisit previ els temes que s’havien de trac-
tar el 20 de desembre de 2011, i amb la demanda presentada uns 15 dies després del jurament
del càrrec, em reuneixo amb l’actual ministra de Salut i Benestar. En aquesta reunió se’m pre-
senta l’esborrany «Projecte de reglament sobre els requisits per a l’obtenció de l’autorització
administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audiopròtesis», en què es proposa
legalitzar els intrusos, i per aquest motiu ja expresso la no acceptació d’aquest projecte de
reglament.

Conclusions
Com a representat del col·lectiu de tècnics audioprotesistes demano simplement al Govern
que apliqui i compleixi i faci complir la legislació vigent. Res més, tan sols que compleixin la llei,
com en la resta de professions sanitàries o en la resta d’àmbits professionals o de convivència.
- «El Govern vetlla pel compliment del conjunt de la normativa d’aplicació en matèria sanitària
en tots els sectors relacionats amb la salut, tant si es tracta d’institucions públiques o privades,
de professionals de la salut o d’altres persones concernides», article 57.1 de la Llei 1/2009, del
23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat.
- Competència reglamentària del Govern per determinar els requisits que han de presentar els
professionals que vulguin exercir segons l’article 54.d de la Llei 1/2009, del 23 de gener; aquests
requisits i l’accés establert per via reglamentària del Govern no pot xocar amb els mínims esta-
blerts a la Llei 6/2008 del 15 de maig, que en l’article 2 defineix: «Professional liberal; es carac-
teritza per l’aplicació de coneixements i tècniques propis d’una ciència o una branca del saber,
per a l’exercici de les quals, per la pròpia naturalesa o exigència legal, cal estar en possessió
d’un títol oficial d’estudis acadèmics especialitzats reconeguts al Principat d’Andorra».
- L’article 69 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009,
del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat, estableix: «Els professionals sani-
taris que vulguin exercir al Principat d’Andorra hauran de complir amb les obligacions fixades
per la legislació vigent.»
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I per tant, demano la retirada del capítol III de l’article 5 del Reglament sobre els requisits per a
l’obtenció de l’autorització administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audioprò-
tesis per ser contrari a la llei. I que es permeti el lliure desenvolupament de la professió en una
situació de competència professional protegida de l’intrusisme per a la protecció del professio-
nal i sobretot dels usuaris sanitaris.
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