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Panorama    economia

el Govern del PP també tira la tovallola 
amb els col·legis professionals

De Guindos no pot convèncer la resta de l’Executiu, 
que sucumbeix a la pressió dels ‘lobbies’

L’incompliment és el de més envergadura, al 
costat del de la reforma de la llei de l’avortament

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

E
ls anteriors Governs socia·
listes no van aconseguir ti·
rar endavant la seva prete·
sa reforma dels col·legis 

professionals a Espanya per libera·
litzar els serveis que presten i tam·
poc sembla que ho hagi d’aconse·
guir l’actual Executiu del PP. 
  El ministre de Justícia, Rafael Ca·
talá, va dir divendres que aquesta re·
forma no està descartada, tot i que 
no es troba entre les prioritats del 
Consell de Ministres. Ho va dir en 
presència de Carlos Carnicer, presi·
dent del Consell General de l’Advo·
cacia, i una de les persones que més 
han batallat en defensa de la col·
legiació obligatòria. L’expressió de 
Catalá deixa una mínima excletxa 
per a l’aprovació de la reforma que, 
no obstant, no es veu en altres depar·
taments de l’Executiu. En aquests 
últims es dóna per morta aquesta 
iniciativa en la present legislatura 
tenint en compte l’escàs marge del 
calendari parlamentari davant la 
previsible convocatòria d’eleccions 
generals a finals d’any.
 Oficialment s’argumenta que  no 
convé abordar ara la reforma ja que 
la Comissió Europea ha emprès un 
procés de revisió de les normatives 
estatals amb l’objectiu de llançar re·
comanacions a principis del 2016. 
En el fons, no obstant, subjauen les 
enormes pressions dels sectors afec·
tats que arriben al Govern no només 
des dels col·legis professionals, sinó 
des dels mateixos parlamentaris i 
alts càrrecs titulats en les professi·
ons l’exercici de les quals es pretén 
regular. 

CONDICIÓ DEL RESCAT / D’aquesta ma·
nera, quedarà definitivament apar·
cada una de les reformes més impor·
tants en què s’havia embarcat el mi·
nistre d’Economia, Luis de Guindos, 
que, a més, formava part del com·
promís d’Espanya davant la troica a 
canvi del rescat bancari del 2012, tal 
com figura al Memoràndum d’Ente·
sa (MoU, segons la sigla en anglès).
 Aquest incompliment tan sonor, 
encara que en un pla molt diferent,   
únicament és comparable amb la 
paralització de la reforma de l’avor·
tament, que va portar l’exministre 
de Justícia Alberto Ruiz Gallardón a 
presentar la seva dimissió l’octubre 
passat.
 En tots dos casos, ja existia un 
avantprojecte de llei aprovat pel 
Consell de Ministres que havia es·
tat sotmès a informació pública. En 

el cas dels serveis professionals, a 
més, s’havia produït l’informe del 
Consell d’Estat (febrer del 2014). En 
tots dos casos, els ministres Ruiz Ga·
llardón i De Guindos van anunciar 
l’aprovació imminent del projecte 
de llei. «S’aprovarà aquesta setmana 
al Consell de Ministres», va dir Luis 
de De Guindos a Santander el 17 de 
juny passat. 
 
DE MÉS A MENYS / La reforma dels ser·
veis professionals va ser aprovada 
com a avantprojecte pel Consell de 
Ministres l’agost del 2013. El minis·
tre d’Economia va explicar que l’ob·
jectiu era reduir els col·legis obliga·
toris, millorar·ne la transparència i 
facilitar el lliure accés i l’exercici 
dels serveis professionals. Va dir que 
la liberalització permetria un crei·
xement addicional del PIB del 0,7% a 
llarg termini i de l’ocupació.
 Després de rebre les observacions 
dels col·lectius afectats i del Consell 
d’Estat, Economia va elaborar un 
nou text la primavera del 2014 que, 

tot i que més descaïfenat, incloïa im·
portants reformes.
 Baixaven de 80 a 38 les professi·
ons de col·legiació obligatòria, que 
quedava limitada a activitats sanità·
ries, legals i tècniques. A més, rebai·
xava de 200 a 59 les professions per 
a l’exercici de les quals s’exigeix una 
titulació específica. L’esborrany eli·
minava la quota d’inscripció als col·
legis professionals (que ara oscil·la 
entre els 150 i els 1.931 euros) i limi·
tava a 240 euros la quota anual (en 
l’actualitat es pot acostar als 2.300 
euros). A més, permetia als professi·
onals escollir a quin col·legi es podi·
en inscriure, al marge del seu lloc de 
residència.
 Pel camí s’hi havia quedat tota 
referència liberalitzadora al sector 
de les farmàcies. També havien cai·
gut altres aspectes polèmics, com la 
intenció inicial de permetre als en·
ginyers visar projectes d’edificació 
(una tasca que ara fan els arquitec·
tes) o la pretensió que advocats i pro·
curadors poguessin exercir les dues 
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33 El ministre Luis de Guindos, la setmana passada a Madrid.
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No hi ha cap organisme internacional que no hagi exigit a Espanya la 
reforma dels serveis professionals. FMI i CE ho fan cada any i  
subratllen la tardança del Govern a l’hora d’abordar-la. El BCE ho va 
exigir al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero en la seva cèlebre 
carta de l’agost del 2011 prèvia a la urgent reforma de la Constitució.

CONDICIÓ DEL RESCAT
El Memoràndum d’Entesa que va haver de firmar el Govern el 2012 
amb la troica (BCE, FMI i UE) com a condició per accedir a la línia de 
fins a 100.000 milions del rescat financer també feia referència a la 
reforma dels serveis professionals.

1.600 COL·LEGIS PROFESSIONALS A ESPANYA
Es calcula que a Espanya existeixen al voltant de 1.600 col·legis, 
inclosos els voluntaris. La col·legiació obligatòria afecta unes 80 
professions. A més, existeixen unes 200 professions amb reserva 
d’activitat, que només es poden exercir amb un títol determinat.

4 COL·LEGIS AUTONÒMICS
En el seu avantprojecte inicial, el Govern establia que només una llei 
estatal podria fixar la col·legiació obligatòria quan la qualificació 
requerida sigui un títol universitari o de formació professional 
superior. Deixava per a les lleis autonòmiques la resta. 


