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El naixement d’Andbio 

 
 
Ara fa poc més de 6 mesos que L’Associació de Biotecnologia d’Andorra , ANDBIO , es 
va constituir fruit de la voluntat de diversos professionals de les biociències per divulgar la 
Biotecnologia a la societat andorrana i per promoure el desenvolupament d’aquest sector 
emergent al país. 
 

Entre les accions realitzades per l’Associació, el passat 7 d’octubre es va organitzar el primer 
Fòrum de Biotecnologia  en el qual es van donar cita professionals del sector, inversors i càrrecs 
polítics del nostre país. L’acte va comptar amb l’assistència de més de 100 participants. 

 

Des d’Andbio volem comunicar a través d’aquesta 
nota les primeres conclusions d’aquest primer 
fòrum i aportar la nostra contribució proposant 
noves accions que permetin seguir desenvolupant 
el sector al nostre país, que ja compta amb una 
trentena d’empreses del sector  (entre les que 
desenvolupen activitats biotecnològiques, i les que 
en són usuàries directa o indirectament) i que ja 
s’han anat consolidant amb l’ajuda de la Iniciativa 
ACTUA i afavorides pel procés d’obertura 
econòmica.  

Andorra no només  compta amb empreses del sector,  sinó també amb el suport de persones 
altament qualificades, referents a nivell mundial i molt sovint expatriats per motius professionals, 
però amb ganes de portar els seus projectes cap a Andorra, com per exemple, la Dra. Magda 
Marquet. Aquestes persones són alhora grans prescriptors de les possibilitats existents i, a poc a 
poc, van resultant més atractives per a fer que empresaris d’arreu vulguin establir Andorra com a 
nucli de les seves activitats.  

El país compta amb una trentena d’empreses biotecnològiques  
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Els primers resultats 

En primer lloc,  ens felicitem que s’hagi aprovat recentment la nova llei de patents  que garanteix 
un marc legal indispensable  per al desenvolupament del sector biotecnològic així com d’altres 
sectors equiparant la nova llei amb els estàndards europeus.  

En segon lloc, el sector biotecnològic segueix essent 
un sector amb possibilitats d’inversió molt 
interessants , amb un risc variable depenent de la 
fase en què es troba el projecte. Durant el fòrum 
vam escoltar ponències que van incidir les 
oportunitats de negoci del sector. Sense cap dubte el 
sector biotech representa una gran oportunitat de 
diversificació econòmica i és el sector que més està 
expandint-se, amb una taxa de creixement anual 
de dos dígits  a nivell global.  

La biotecnologia vermella, més enfocada al sector de la salut, es va posar de relleu en aquest 
primer fòrum, comptant amb professionals del sector que ja estan treballant en els primers bancs 
de sang de cèl·lules mare , així com desenvolupant projectes de recerca en medicina 
regenerativa , que poden posicionar-se com a punters en l’àmbit del turisme mèdic .  

L’ objectiu d’Andbio és, en properes accions, divulgar i posar èmfasi en altres àrees de la 
biotecnologia que poden ser de gran interès per a la nostra bioeconomia, com és el cas de la 
biotecnologia mediambiental, els biocombustibles, etc. 

Necessitats del sector 

 

Es va posar de manifest que el desenvolupament del sector ha d’anar seguit d’un marc 
regulatori que acompanyi el creixement i faciliti la competitivitat de les empreses amb els 
estàndards globals que ja estan establerts al nostre entorn i internacionalment.  

El fet de ser un petit país i de tenir la capacitat de legislar pot ser un element c lau  en la 
consolidació del sector. La proximitat amb l’administració pot permetre agilitzar i regular el sector 
perquè pugui dotar-se d’un marc legal flexible i dinàmic, seguint les normatives europees però al 
mateix temps amb especificitats pròpies a cada país. 

Tots els canvis que s’han estat produint, com la llei d’obertura econòmica, la creació del Comitè 
Nacional de Bioètica , l’aprovació de la Llei de Patents , les primeres iniciatives empresarials al 
país, així com comptar amb una Universitat moderna, i una agència de promoció econòmica com 

El sector ofereix possibilitats d’inversió interessants. 
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ACTUA , ens poden fer pensar que estem generant un entorn competitiu.  

Però des d’Andbio, pensem que per a acabar de formar el trencaclosques, ens cal algun espai físic. 
Un “Parc Científic” que promogui la concentració  d’empreses que aterrin al país, generant 
sinergies entre els diferents emprenedors i actuant d’àncora per a següents projectes. Tanmateix, 
caldria reflexionar si és possible promoure alguna fórmula de finançament , pública o privada, o 
una combinació d’ambdues; entenent que un projecte biotech no es pot valorar com un pla 
d’empresa tradicional. I que, tot i que pot generar un enorme retorn en la inversió, representa un 
risc major per la seva pròpia naturalesa, fet que requereix de diferents perfils a l’hora de valorar-los, 
així com un seguiment exhaustiu del projecte per tal d’assegurar al màxim l’èxit en la seva 
consecució. D’aquesta forma, amb aquestes bases, tenint molt clares les condicions, serà possible 
agilitzar el desenvolupament i la consolidació d’aquest sector a Andorra. 

Els següents passos 

Des d’Andbio, suggerim la modernització del codi penal (articles 123,124 i 125) per tal de 
normalitzar l’ús de les anàlisis genètiques . Per exemple, considerant el redactat actual, avui en 
dia no es permet la obtenció de material genètic amb ànim de lucre; fet que impossibilita que els 
tests que s’encomanen diàriament en la pràctica clínica i que es deriven a laboratoris dels països 
veïns, es puguin dur a terme per part d’empreses establertes al país. Cal doncs actualitzar el codi 
penal per tal de garantir l’ús de la genètica en la nostra societat .  

 

Per assegurar un marc legal i regulatori  “de mínims” i previ a l’adhesió d’Andorra al conveni 
d’Oviedo o a altres iniciatives, s’hauria de treballar en l’establiment d’un marc legal propi que reguli 
punts bàsics com l’experimentació animal, l’ús de la genètica i altres temes de gran impacte social. 
Temes que són bàsics per al desenvolupament del sector i que requereixen, sovint, una reflexió 
bioètica profunda i poden donar unes pautes homologables que incentivin la generació d’activitat en 
R+D biotecnològica, biomèdica, etc. al nostre país. 

 


