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ROSA SALVADOR
Barcelona

El Consell de Ministres aprovarà
divendres elaborar una nova llei
de Serveis Professionals que des-
mantelli el sistema de col·legia-
ció obligatòria per a lamajoria de
professions, i el limiti extraordi-
nàriament en aquelles en què es
mantingui (inicialment només en
17). La nova legislació ha encès
l’advocacia, una professió prote-
gida a tot Europa, ja que obliga a
col·legiar-se només els advocats
que actuen davant els tribunals,
però no els que es dediquen a tas-
ques d’assessoria (com els advo-
cats d’empresa) ni els que trami-
ten expedients administratius en
temes de gran transcendència ju-
rídica com protecció de menors,
estrangeria, assistència al detin-
gut o urbanisme. Segons Gonzalo
Muzquiz, secretari tècnic de la
Unió Professional, “s’apel·la a un
pretès estalvi econòmic, que no

es quantifica, per carregar-se un
sistema de professions col·legia-
des que funciona, i es pot generar
un cost socialmés gran pel deteri-
orament de serveis bàsics”.
El govern Zapatero va iniciar

la liberalització de serveis profes-
sionals el 2009 suprimint la fixa-
ció d’honoraris orientatius i l’obli-
gatorietat de visat de projectes
als col·legis tècnics. Amb el nou
govern del PP, elministeri que di-
rigeix Luis de Guindos va plante-

jar ampliar les reformes però la
falta de consens amb el sector
(que agrupa més d’un milió de
professionals) i amb els altresmi-
nisteris van impedir finalment
emprendre-les: Sanitat s’ha mos-
trat contrari a liberalitzar les far-
màcies i Justícia no comparteix
tampoc el projecte liberalitzador
de l’advocacia que abandera
Economia.
Fonts del Consell General de

l’Advocacia van explicar que aEs-

panya hi ha ara 189.000 advocats
col·legiats: 131.000 estan en exer-
cici i els 58.000 restants són no
exercents (advocats d’empreses,
etcètera), però vinculats igual-
ment als col·legis perquè vetllen
pel compliment del codi deonto-
lògic. A més del rebuig a limitar
la col·legiació, els col·legis rebut-
gen igualment el projecte del Go-
vern perquè elimina la prova d’ac-
cés a l’advocacia, acabada d’im-
plantar després d’anys de reivin-
dicació del col·lectiu.
L’esborrany del Govern supri-

meix també el sistema actual que
fixa tants col·legis d’advocats
com partits judicials, per crear
un col·legi per comunitat autòno-
ma o, com a mesura excepcional,
per província. Això reduiria els
83 col·legis d’advocats que hi ha
actualment a Espanya a un mí-
nim de 17 (a Catalunya els cator-
ze col·legis d’advocats quedarien
reduïts a un o a quatre). Aquesta
reducció desmantella en part el

mateix consell general de l’advo-
cacia que ara els engloba i coordi-
na a escala estatal a Madrid.
La proposta d’Economia no-

més manté la col·legiació obliga-
tòria per a metges, farmacèutics,
dentistes, veterinaris, infermers,
fisioterapeutes; podòlegs, òptics-
optometristes; advocats, procura-
dors, graduats socials, notaris,
registradors, arquitectes, arqui-
tectes tècnics i deixa en un únic
col·legi tots els enginyers i en-
ginyers tècnics. La reforma obre
també l’exercici d’un col·legiat a
tot l’Estat i els dóna plena lliber-
tat per donar-se publicitat.c

DEMARCACIÓ AUTONÒMICA

No hi haurà col·legis
per partit judicial,
sinó per autonomia
o per província
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El president del Suprem, del CGPJ i un president de sala, en l’obertura de l’any judicial

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El vicepresident i conseller dele-
gat de Caixabank, Juan María
Nin, continua considerant exces-
siu el pes de la construcció en
l’economia espanyola i considera
que cal buscar alternatives. A pa-
rer seu, aquesta realitat continua
sent un llast per a la morositat de
la banca en conjunt, que es va si-
tuar en un 10,8%a finals de l’exer-
cici passat, malgrat que a Caixa
Bank aquest mateix indicador va
tancar en un 8,62% el 2012.
Va coincidir en aquesta afirma-

ció amb el president del Popular,
Ángel Ron. que també considera
que l’esclat de la bombolla immo-
biliària i les seves conseqüències
han fetmal a l’economia espanyo-
la i per extensió al sistema finan-
cer espanyol.
De fet, l’entrada de BancaCívi-

ca a Caixabank i el seu pes pro-
motor ha contribuït a fer passar

els saldos dubtosos de 10.914mili-
ons al segon trimestre de l’any
passat a 20.150 milions a finals
de l’exercici.
La ràtio demorositat en el seg-

ment de promotors es manté al
44,22% enCaixabank, per la qual
cosa Nin situa un semàfor ver-
mell en aquest capítol. És a dir,
es tracta d’un dels punts “que cal
millorar”.
El número dos de Caixabank

va afirmar, en unes jornades orga-
nitzades per Deloitte i ABC, “que
ens trobem en una zona d’infle-
xió d’un cicle llarg”. Segons la se-
va opinió, “s’ha avançatmolt”, pe-
rò no es va atrevir a dir quants tri-
mestres falten per sortir de la cri-
si. Va ser realista i va admetre
que “els nostres clients ho estan
passant malament” com a conse-
qüència de la situació.
Nin va aprofitar la ponència

per explicar d’on venia i cap on
vaCaixaBank. Es va remuntar, ai-
xí, a la sortida a borsa de Criteria,

la compra de Bankpyme i Caixa
Girona per, finalment, col·labo-
rar en el procés de reestructura-
ció financera amb la compra de
Cívica i Banc de València l’any
passat, així com als dos plans es-
tratègics anteriors. Va quantifi-
car les sinergies procedents deCí-
vica en 540 milions, i en 85 mili-
ons les de Banc de València per
al 2014. Aquest any quedaran en
279 milions amb la suma de les
dues entitats. El banquer va ofe-
rir unes quantes xifres. L’entitat
reduirà un 25% la xarxa d’ofici-
nes i un 17% la base d’empleats
des del 2007, com a conseqüèn-
cia de l’ajust de costos. Malgrat
això, va matisar, es manté com la
xarxa més extensa de la banca a
Espanya, amb 6.342 oficines i
una quota de mercat del 17,7%.
Ninpercep que la reestructura-

ció financera a Espanya va pel
bon camí i creu que la Unió ban-
cària Europea, en aquests mo-
ments en fase de construcció, ha
de continuar avançant.
Va apuntar que es treballa per

crear mètodes de pagament
nous, perquè empreses com
Apple o Google desenvolupen
projectes en aquest camp per fer
la competència a la banca.c

Ninadvocaper continuar reduint el
pesde la construcció en l’economia

Economia encén l’advocacia en
tornar aplantejar la liberalització
L’Executiu aprovarà divendres elaborar una llei de Serveis Professionals

COL·LEGIACIÓ VOLUNTÀRIA

Només 17 professions
exigiran col·legiar-se
i en molts menys
supòsits que ara

EMILIA GUTIÉRREZ / ARXIU

FARMACÈUTICS
La reforma que estudia
Economia permet que
qualsevol persona o empre-
sa pugui tenir la propietat
de la llicència d’obertura
d’una farmàcia, encara que
sempre haurà de ser un
farmacèutic col·legiat qui
la dirigeixi. La producció
de medicaments, com ara
fórmules magistrals, la
podran realitzar també
altres professionals, com
químics o biòlegs.

ARQUITECTES
Només tindran l’obligació
de col·legiar-se els qui
firmen projectes o dirigei-
xen obres. Altres professio-
nals –els enginyers amb
competències en edifica-
ció– també podran projec-
tar i dirigir obres d’immo-
bles d’habitatges, i per a
usos culturals, docents o
religiosos.

ENGINYERS
Es limita l’obligació de
col·legiar-se als qui firmen
projectes o dirigeixen
obres. Se suprimeixen les
restriccions horitzontals o
d’especialitat, perquè qual-
sevol titulat pugui exercir
en les altres (s’està estudi-
ant si finalment serà en
totes). Igualment s’establi-
rà una passarel·la vertical
basada en coneixements o
experiència perquè els
enginyers tècnics puguin
assumir algunes de les
seves atribucions.
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