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Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió d’Empresa i Conei-
xement per a informar sobre l’economia col·laborativa. Tram. 357-00430/11. Comissió 
d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Compareixença de Javier Creus, director d’Ideas For Change, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa. Tram. 357-
00424/11. Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

3. Compareixença d’Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa. Tram. 357-
00429/11. Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

4. Compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d’Economia Soli-
dària, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia 
col·laborativa. Tram. 357-00569/11. Comissió d’Empresa i Coneixement. Comparei-
xença.

5. Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa. Tram. 250-
00687/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 18; esmenes: BOPC 305, 36)
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Dossier 2

Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’economia col·laborativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’economia col·laborativa és un dels resultats sorgits del nou paradigma tecnolò-

gic nascut de l’aparició d’Internet. De fet, el naixement d’Internet va suposar al seu 
moment l’inici de canvis que han anat més enllà dels tecnològics, per transformar-se 
en una realitat cultural i social, una nova manera d’entendre en horitzontal les re-
lacions de tot tipus, també les dels consumidors amb els serveis consumits, gene-
rant-se noves oportunitats, en aquest cas, de negoci.

Aquestes oportunitats s’han aprofitat per part del món empresarial i han fet que 
avui ens trobem que aquestes arriben a competir amb models de negocis ja exis-
tents, consolidats i en molts casos, també fonts d’innovació.

Les noves formes d’economia col·laborativa plantegen clars reptes als marcs nor-
matius ja existents, uns reptes que transformats en dubtes generen incertesa i certs 
greuges comparatius que han de ser afrontats amb agilitat i flexibilitat.

Avui dia l’economia col·laborativa és encara poc important en termes absoluts, 
però està creixent ràpidament i guanyant quotes importants de mercat en alguns 
sectors.

La necessitat de regulació és evident i, per tant, creiem que és ara, en ple crei-
xement d’aquest model de negoci, quan el Govern de la Generalitat ha de prendre 
les iniciatives de regulació que la societat catalana i en especial el món empresarial, 
estan esperant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya les conclusions dels treballs pre-

paratoris sobre la regulació de l’economia col·laborativa que sembla estar duent a 
terme la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa, seguint les pro-
postes presentades al document «Una agenda europea per la economia col·laborati-
va» del 2 de juny de 2016 de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, abans de març 
de 2017.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 
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3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46585)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

Presentar al Parlament de Catalunya les conclusions de la Comissió Interdepar-
tamental de l’Economia Col·laborativa sobre la regulació de l’economia col·labora-
tiva el segon semestre de 2017.
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