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SESSIó NúM. 8

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i cator-
ze minuts. Presideix Pere Aragonès i Garcia. Assisteix la 
Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Xavier Dilmé i vert i Montser-
rat Ribera i Puig, pel G. P. de Convergència i Unió; Agnès 
Russiñol i Amat i Teresa vallverdú Albornà, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Sergi vilamala i Bas-
tarras, pel G. P. Socialista; Josep vendrell Gardeñes, pel 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i Carina Mejías Sánchez i José Manuel ville-
gas Pérez, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONvOCATÒRIA

Punt únic: Elaboració de l’Informe de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa i conclusions (tram. 260-00004/10). Co-
missió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa. Debat i votació de la proposta 
d’informe.

El president

Bon dia a tothom. Esperàvem algun diputat que falta 
que arribi, però, en tot cas, anem començant, perquè 
ja passa un quart d’hora de l’hora fixada.

Fem la darrera sessió de la comissió d’estudi de políti
ques públiques sobre economia col·laborativa.

Elaboració 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa i 
conclusions (tram. 260-00004/10)

La setmana passada els diferents grups parlamenta
ris van aportar les seves propostes de conclusions. 
D’acord amb el que hem parlat amb el lletrat, el siste
ma seria el següent: tot el que són les consideracions 
dels diferents grups parlamentaris, tant l’apartat de 
consideracions generals com l’apartat de la valora
ció de l’impacte de l’economia col·laborativa, aquestes 
constarien en l’informe de la comissió, i el que es sot
metria a votació seria l’apartat últim, que són les reco
manacions de les propostes que ha de tirar endavant el 
Govern i les altres consideracions que es posen sobre 
la taula. Per tant, hi hauria només la votació de les re
comanacions.

Per part de la presidència de la comissió, us vam fer 
arribar a tots els grups una proposta de transacció que 
entenem que agafa totes les aportacions, que la majoria 
coincidien en els seus aspectes substantius..., de reco
llir totes les recomanacions de tots els grups, tant des 
del punt de vista normatiu, de protecció de consumi
dors, com tot el tema d’evitar competència deslleial, tot 
el tema també amb relació a les administracions pú
bliques, la part que en podríem dir de «política indus
trial», d’apostar per l’economia col·laborativa, i, també, 
a nivell sectorial hi ha molta coincidència tant en els 
temes d’allotjament com en els temes de transport, no?

Per tant, si us sembla bé, el que faríem és posar a vota
ció aquesta proposta transaccional, llevat que hi hagin 
grups que també vulguin posar a votació el seu apar
tat 3 de recomanacions, també. 

Dit això, si us sembla bé, donem la paraula als grups 
per si volen fer alguna consideració respecte a la vota
ció o de les conclusions. Per tant, en primer lloc, té la 
paraula la diputada Teresa Vallverdú, pel Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana.

Teresa Vallverdú Albornà

No, pel nostre grup, aquestes recomanacions, aquest re
sum de recomanacions, recull les aportacions dels di
versos grups, i per tant a nosaltres ens sembla un bon 
conjunt, un bon recull. I, per tant, el nostre vot, en 
aquest cas, seria favorable.

El president

Per part del Grup Socialista, el senyor Vilamala.

Sergi Vilamala i Bastarras

Bon dia; gràcies, president. Bé, a nosaltres, també, les 
recomanacions de caràcter general que s’expressen en 
aquesta proposta transaccional que se’ns ha presentat 
ens sembla que recullen perfectament totes les consi
deracions que s’han efectuat, tenint en compte que és 
necessari veure la necessitat d’establir unes noves for
mes de relació sobre l’economia col·laborativa, en què 
en molts casos la normativa actual ha quedat desbor
dada o, fins i tot, ha quedat obsoleta en algunes coses 
per donar resposta a les demandes que aquest mercat 
demana, no? 

I, per tant, per part nostra el nostre vot seria favorable 
respecte a aquestes recomanacions de caràcter general 
que es proposen.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa, si el diputat Vendrell vol expressar considera
cions sobre el contingut de la proposta transaccional 
o les propostes que va fer el seu grup parlamentari...

Josep Vendrell Gardeñes

Sí; gràcies, president. Bé, sobre la proposta que se’ns 
fa de recomanacions, si bé coincidim en bona mesura 
en algunes de les que es fan, voldríem plantejar dues 
qüestions; una més general, l’altra més concreta. 

La primera, referida a la necessitat que hi hagi una 
major precisió en la definició de què s’entén per «eco
nomia col·laborativa». Per nosaltres és un element fo
namental la diferència entre l’existència de guany 
econòmic o ànim de lucre, no per a les plataformes, 
sinó per als participants..., com un element diferen
cial, perquè si no simplement parlaríem d’activitat 
econòmica que es genera a través de plataformes di
gitals. I la diferència no pot ser l’instrument, sinó que 
hi ha d’haver una precisió més clara o més nítida del 
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que s’entén per «economia col·laborativa», no? Per 
tant, potser hi trobem a faltar una major precisió en la 
definició o buscar un punt de trobada més precís pel 
que fa a la definició de què entenem per «economia 
col·laborativa».

L’altra és potser també una major –potser s’esmenta, 
de forma, però, molt genèrica– preservació dels drets 
laborals, i per tant també de la necessitat de reforçar i 
d’una actuació de la inspecció de treball per evitar les 
causes de competència deslleial o les causes de falsos 
autònoms que es poden donar en algunes d’aquestes 
activitats de suposada economia col·laborativa que no 
ho serien tant, no?, o l’establiment o estudi sobre algu
nes iniciatives públiques, que creiem que l’Adminis
tració pública podria jugar un paper tant pel que fa a 
la difusió de l’economia col·laborativa com pel que fa 
a la promoció directa, no?, com fan els ajuntaments en 
el cas del bicing o en altres activitats d’aquest tipus.

A part d’aquestes precisions, és cert que amb la resta, i 
potser tenim alguna diferència pel que fa al llenguatge 
en algunes de les qüestions que es proposen, o en bona 
part de les qüestions que es proposen, doncs sí que hi 
podríem estar d’acord.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula, pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, la diputada Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, nos
altres ens vam marcar al principi d’aquesta comissió 
aconseguir que aquest intercanvi de béns i serveis a 
través de les xarxes socials, que havia agafat un cert 
auge en els últims anys, tingués tres elements fo
namentals, o que s’hi plantessin les bases de tres ele
ments fonamentals: el primer, la necessitat d’una re
gulació, per tal de garantir la seguretat jurídica de qui 
participa en l’ús i en l’economia dels béns i serveis de 
l’economia col·laborativa; en segon lloc, la transparèn
cia, per tal de garantir que no hi hagués aquesta si
tuació que s’ha donat en molts casos de competència 
deslleial i d’activitats que freguen la il·licitud, i per tant 
garantir la transparència, i, en tercer punt, la fiscalit
zació, o la fiscalitat, d’aquest intercanvi de béns i ser
veis.

Amb el benentès que aquesta proposta transaccional 
recull en bona mesura els objectius que nosaltres ens 
vam marcar i planteja l’inici d’aquesta futura regula
ció, d’aquests instruments de transparència, i sobretot 
també posa les bases del que pot ser en el futur la fis
calització, la fiscalitat, d’aquestes activitats..., nosal
tres considerem que recull en bona mesura els nostres 
objectius. I, per tant, hi donarem suport.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula, pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, el diputat Xavier Dilmé.

Xavier Dilmé i Vert 

Gràcies, president. També afegirnos al que sembla 
que és la generalitat de les intervencions, en el sen
tit que entenc que la proposta que fa la presidència 
s’ajusta al que és el sentit bàsic del que són les propos
tes de cadascú. Almenys per part del Grup de Con
vergència i Unió queden reflectides les nostres apor
tacions. I en aquest sentit també hi estaríem d’acord. 
Entenem que al fer una síntesi no queda mai reflec
tit al cent per cent el que tots busquem, però jo crec 
que és un bon reflex dels punts en comú que tenim la 
majoria de grups d’aquesta cambra. En aquest sentit, 
doncs, també agrair aquest esforç de síntesi a la presi
dència. I, com he dit, anunciar el nostre vot favorable.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per tant, posaríem a votació 
la proposta transaccional. No sé si el Grup Parlamen
tari d’Iniciativa vol mantenir les seves propostes i que 
també les votem. Com vostè vulgui, diputat.

Josep Vendrell Gardeñes

No, no, simplement volia remarcar els elements diferen
cials, però no és necessari fer una votació diferenciada.

El president

Abans de passar a la votació, abans m’he oblidat de 
donar la benvinguda al director general de Política 
Econòmica i la responsable de competència i regula
ció del Departament d’Economia i Coneixement, el 
senyor Carné i la senyora Merino, que ens acompa
nyen. Per tant, gràcies per la seva assistència en una 
comissió que serà molt breu, eh? Per tant, si s’espe
raven el discurs i l’argumentari, això ho farem al Ple.

Per tant, posem a votació les conclusions. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(La proposta d’informe és aprovada per 8 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció.)

Doncs si els diputats no volen fer cap aportació com
plementària... (Pausa.) No? En principi això anirà al 
Ple dijous al matí, abans de dinar. Per tant, allà po
dran exposar l’argumentari.

Res més; moltes gràcies. I, com a president, per tancar 
aquesta comissió, els vull agrair que ens haguem facili
tat molt la feina. Crec que ha estat molt interessant, tots 
hem après molt. I els materials que hem utilitzat estan 
a la web del Parlament per seguirlos treballant, i qui 
ens hagi d’agafar el relleu la propera legislatura tindrà 
un bon material de base per continuar treballant.

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de deu del matí i nou mi-
nuts.
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